
 

Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

1 Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo licencijos kopija 
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

2 Žemės sklypo (S – 16429m2) planas (M 1:1000) 
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

3 VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai 
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

4 Aplinkos apsaugos agentūros 2021-01-08 Nr. (30.4)-A4E-279 raštas   

ATRANKOS IŠVADA DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO PROCESŲ OPTIMIZAVIMO 

ATLIEKŲ PERKROVIMO STOTYJE, PARUOŠIANT MEDIENOS, DIDELIŲ 

GABARITŲ, MIŠRIAS STATYBINES, TEKSTILĖS BEI KITAS ATLIEKAS 

TOLIMESNIAM NAUDOJIMUI ARBA NAUDOJIMUI IR ŠALINIMUI PERKROVIMO 

STOTYJE ADRESU AŠIGALIO G. 20, KAUNAS, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

  

117



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

     

UAB „Kauno švara“
El.p. info@svara.lt  

UAB „EcoIri Solution“
El.p. irina.kliopova@ktu.lt 

Kauno miesto savivaldybės administracijai
El. p. savivaldybe@vilnius.lt 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
El. p. info@nvsc.lt  

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Kauno skyriui
El. p. kaunas@kpd.lt

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai
El. p. pagd@vpgt.lt 

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos 
ministerijos 
El.p info@aad.am.lt 

Nr.

Į    2020-10-14 Nr. 20201014/01

ATRANKOS IŠVADA
DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO PROCESŲ OPTIMIZAVIMO ATLIEKŲ PERKROVIMO 

STOTYJE, PARUOŠIANT MEDIENOS, DIDELIŲ GABARITŲ, MIŠRIAS STATYBINES, 
TEKSTILĖS BEI KITAS ATLIEKAS TOLIMESNIAM NAUDOJIMUI ARBA 

NAUDOJIMUI IR ŠALINIMUI, ADRESU AŠIGALIO G. 20, KAUNAS, POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMO

2021-01-           NR. (30.4)-A4 E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys (fizinio asmens vardas, 
pavardė; juridinio asmens ir (ar) jo padalinio (toliau – juridinis asmuo) pavadinimas, kodas, 
adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).
        UAB „Kauno Švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas, Tel.Nr. 8-37 31 43 23, El. p. info@svara.lt    

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, 
kodas, adresas, telefono numeris, el.pasto adresas).

Elektroninio dokumento nuorašas
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          UAB „EcoIri Solution“ Verkių g. 5A-23, Vilnius, tel. Nr. +370-687-49877, El.p. 
irina.kliopova@ktu.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 
14 papunkto nuostatomis – į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti 
vertinamas, rūšių sąrašą ar į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl 
poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar 
išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos 
modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų 
technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą 
poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. 
Esama veikla vykdoma ir planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma, adresu 

Ašigalio g. 20, Kaunas. Žemės sklypo, kurioje planuojama ūkinė veikla plotas – 1,6429 ha, 
naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės 
sklypas (unikalus Nr. 1901-0053-0009) nuosavybės teisė priklauso  Lietuvos Respublikai. Nuo 
1997 metų iki 2096 metų sudaryta nuomos sutartis. Šiuo metu sklype esantys statiniai, kurių 
nuosavybės teisė priklauso PŪV organizatoriui: Buitinių atliekų perkrovimo – presavimo stotis (S – 
2251,26 m2, pagrindinis plotas – 1913,84 m2, užstatytas plotas – 1680 m2); centrinis šildymas iš 
centralizuotų sistemų, komunalinis vandentiekis, komunalinis nuotekų šalinimas; 2 aukštai; sienos – 
plytos. Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius (2013-2023 m.) ir 
šio plano 2019 m. korektūros sprendinius, PŪV teritorija – kitos paskirties teritorija. PŪV 
teritorijoje ir jos apylinkėje vyrauja paslaugų, gamybos ir prekybos įmonės. Pagal teisinius 
dokumentus žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija. 
Atstumas iki artimiausio gyvenamojo namo - Jonavos g. 288, Kaunas – 173 m į šiaurės vakarų pusę 
nuo sklypo teritorijos. Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“ (Sukilėlių pr. 71) ~ už 432 m į pietryčių 
pusę nuo PŪV sklypo teritorijos. PŪV sklypo šiaurinėje pusėje ~ už 45 m nuo sklypo ribų – Eigulių 
kapinės. Taip pat šiaurinėje pusėje ~ už 60-63 m – UAB „Kauno vandenys“ tinklų cechas.  PŪV 
sklypo šiaurės vakarų pusėje – miškų ūkio teritorija (1,4549 ha; nuosavybės teisė – Lietuvos 
Respublika). PŪV sklypas pietinėje pusėje ribojasi su inžinerinės infrastruktūros ir komercinės 
paskirties objektų teritorijomis; toliau – pietvakarių pusėje – miškų ūkio teritorija; rytinėje ir šiaurės 
rytų pusėje išdėstyti garažai (eilė garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų), automobilių stovėjimo 
aikštelė, komercinės paskirties pastatai. PŪV sklypo ritinėje pusėje ~ už 160-170 m parduotuvės 
pastatas. Vadovaujantis reikalavimais, pateiktais Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, 
UAB „Kauno švara“ 2021 metais planuoja įregistruoti SAZ Nekilnojamojo turto registre.

Vadovaujantis Žemės gelmių registro ir geologijos informacijos sistemos GEOLIS 
duomenimis, PŪV vietoje, jos gretimybėse ir artimoje aplinkoje naudingų iškasenų telkinių nėra. 
PŪV teritorija nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas.

Vadovaujantis Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros suskirstymu, PŪV teritorijos 
vizualinės struktūros tipas (V0H1-c) neišreikšta vertikalioji sąskaida, vyraujančių pusiau uždarų iš 
dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis, kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs 
dominantai.

Vadovaujantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, PŪV teritorija nepatenka į 
saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausios 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos: Neries upė, nuo PŪV vietos nutolusi apie 0,41 
km atstumu. Artimiausios Saugomos teritorijos: Veršvos kraštovaizdžio draustinis, nuo PŪV vietos 
nutolęs ~ 3,1 km atstumu. Artimiausi vandens telkiniai: Neries upė, nuo PŪV vietos nutolusi 0,41 
km atstumu. PŪV vieta nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas. 
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PŪV teritorijoje ar jos gretimybėje pagal Saugomų rūšių informacinę sistemą nėra saugomų rūšių 
augaviečių ir radaviečių. Biotopų - miškų, upių ar ežerų – teritorijoje nėra. 

Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, planuojamoje 
teritorijoje nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra. Artimiausia nekilnojama kultūros vertybė 
yra Skulptoriaus Mato Menčinsko kapas (kodas 34610), nuo nagrinėjamos vietos nutolęs apie 138 
m atstumu šiaurės kryptimi.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. 
UAB „Kauno švara“ šiuo metu veiklą vykdo pagal turimą taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimą Nr. 1/44, išduotą 2009 m. rugsėjo 14 d., t.y. atliekų surinkimas, laikymas, bei 
apdorojimas. Pagal turimą leidimą leidžiamas bendras perkrovimo stoties atliekų naudojimo 
našumas iki 159 700 t/m., vienu metu įmonės teritorijoje gali būti laikoma iki 2847 t atliekų. 
Planuojama didinti naudojamų atliekų įvairovę, sumažinti bendrą perkrovimo stoties našumą iki 
138 945 t/m. Įgyvendinus PŪV, vienu metu laikomas nepavojingų atliekų kiekis sumažės iki 1700 t. 
Planuojama pradėti naują veiklą – naudoti nebetinkamų naudoti baldų surinkimą iš komunalinio 
atliekų didelių gabaritų atliekų srauto (atliekų kodas – 20 03 07), laikymą (R13 veikla: iki 180 t) ir  
naudojimą, taikant R12 būdą: išmontavimą / rūšiavimą, tuo atvėju jeigu veikloje susidarys šalinamų 
atliekų srautas, tokia atliekų tvarkymo veikla turės kodą – S5, našumas 15 000 t/m. Atvežtos 
atliekos bus išmontuojamos ir išrūšiuojamos dažniausiai - rankiniu būdu pastato pietinėje dalyje 
įrengtoje 90 m2 ploto zonoje. Dalies didelių gabaritų atliekų (20 03 07) rankiniam rūšiavimui, taip 
pat optimizuojant esamą atliekų rūšiavimą, planuojama įdiegti naują liniją (preliminarus našumas – 
iki 70 000 t/m.; iki 25 t/val.). Linijos pagrindiniai elementai: bunkeris atliekoms krauti; pakrovimo 
konvejeris; magnetinis separatorius (metalų atskirimui), transporteris (juostinis), 10 vietų – 
rūšiuotojams, 10 vietų – išrūšiuotų atliekų konteineriams (konteineriai ant ratukų arba didmaišiai iš 
specialios geotekstilės). Tokios rūšiavimo linijos instaliuota el. galia – iki 100 kW. Mišrių 
statybinių ir griovimo atliekų, nenurodytų 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 (atliekos kodas – 17 09 
04) srauto laikymas ir rūšiavimas. Mišrių statybinių atliekų srautą (kodas 17 09 04) planuojama 
rūšiuoti rankiniu būdu pastato šiaurinėje dalyje įrengtoje 70 m2 ploto zonoje. Per metus planuojama 
apdoroti iki 15 000 t. Atliekų tvarkymo procese susidarančių atliekų dalis (tam tikros rūšys) bus 
apdorojamos įmonėje, o kitos – perduodamos atliekų tvarkytojams. Visų rūšių medienos atliekos, 
taip pat – popieriaus ir kartono atliekos, apdorojamos R12 veikla, šias atliekas smulkinant naujai 
planuojamu smulkintuvu, pvz., DW 3060 Buffalo Type F (našumas – iki 20 t/val.; planuojamas 
pajėgumas – iki 15,67 t/val., dirbant darbo dienomis 8 val./parą). Per metus planuojama susmulkinti 
iki 31 340 t atliekų, įskaitant visas medienos atliekas, kurios susidaro įmonės veikloje, rūšiuojant 
kitas atliekas. Iš tam tikrų planuojamų surinkti medienos atliekų planuojama gaminti biokurą, tokiu 
būdu įmonė vykdys R3 veiklą, planuojamas našumas 7100 t/m. Tuo atveju, jeigu smulkinant 
medienos atliekas bus planuojama gaminti biokurą, bus parengtas ir patvirtintas šio gaminamo 
produkto standartas, kuriame pažymėti norminiai ir minimalūs reikalavimai gaminamam produktui 
- biokurui. Standarte bus aprašyta ėminių paėmimo procedūra (nuo kiekvienos gamybos partijos 
(pvz., gamyba iš to paties kodo medienos atliekų, priimamų iš tos pačios įmonės, kurioje vykdomi 
pastovūs technologiniai procesai)), pateikti parametrai laboratoriniams tyrimams, jų ribinės vertės ir 
kt. Įmonėje bus ykdomas plastiko atliekų suspaudimas(sutankinimas) (R12 būdu) esamame 
presavimo įrenginyje. Planuojama apdoroti ir įmonėje susidariusias plastiko atliekas bei papildomai 
priimti iki 3480 t/m šių atliekų. Surinktos arba išrūšiuotos stiklo atliekos bus presuose smulkinamos 
iki skaldos (sutankinant nuo vid. nuo 0.3 t/m3 iki 1,2 t/m3), planuojama apdoroti įmonėje 
susidariusias stiklo atliekas bei papildomai priimti iki 2925 t/m sttklo atliekų. PŪV metu 
planuojamas gatvių valymo liekanų (kodas-20 03 03) surinkimas ir sijojimas esamu sijotuvu KSM-
1 į skirtingas frakcijas, sijotuvo el. variklių galingumas – 10,24 kW, planuojamas apdoroti kiekis – 
Iki 6250 t/m. Tuo atveju, jeigu bus planuojama gaminti produktą (pvz., smėlį (prekės kodas pagal 
kombinuotąją nomenklatūrą – 2505 90 00), turi būti patvirtintas šio gaminamo produkto standartas, 
kuriame pažymėti norminiai ir minimalūs reikalavimai gaminamam produktui. Standarte bus 

120



4

aprašyta ėminių paėmimo procedūra, pateikti parametrai laboratoriniams tyrimams, jų ribinės vertės 
ir kt.

Tekstilės atliekų rūšiavimas bus įgyvendintas per du etapus. Pirmame etape bus naudojama 
tik esama infrastruktūra: rankinio rūšiavimo metu tekstilės atliekos bus atskiriamos nuo plastiko 
atliekų ir surūšiuojamos pagal pluošto tipą, pvz., analizuojant drabužių etiketes, ypatingai, jeigu 
rūšiuojami tekstilės dirbiniai iš komunalinių tekstilės atliekų srauto, galima išskirti iki 7 rūšių: 
medvilnė; poliesteris; medvilnė + poliesteris; vilna; akrilas; vilna + akrilas; šilkas; džinsinė tekstilė; 
kitos. Esant poreikiui, bus vykdomas sukirpimas, atskiriant medžiagas (dažniausiai netinkamus 
dėvėjimui rūbus) pagal pluošto tipą. Antruoju etapu UAB „Kauno švara“ atliekų perkrovimo stoties 
teritorijoje planuojama pastatyti naująjį gamybos / sandėliavimo paskirties pastatą, kuriame bus 
atliekami tekstilės atliekų rankinio / automatinio rūšiavimo darbai: pirminis išrūšiavimas – rankinis, 
atskiriant plastiko atliekas iš komunalinių atliekų srauto tekstilės atliekų, atliekant pirminį 
išrūšiavimą pagal pluošto tipą (pvz., atskirimą, supjaustymą ir pan.). Toliau tekstilės atliekos būtų 
rūšiuojamos automatinio rūšiavimo linijoje (-ose) pagal pluošto sudėtį, spalvą ir pan., priklausomai 
nuo užsakovo – šių atliekų naudotojo, pageidavimų. Bendras planuojamų patalpų plotas ~ 280 - 300 
m2, aukštis ~ 8 m. Tekstilės atliekų rūšiavimo našumas iki antro etapo pradžios neviršys 600 t/m., o 
įgyvendinus antrą etapą našumas bus 3150 t/m. (informacijos atrankai atlikti dėl PŪV poveikio 
aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija) 5.2 p. ir 18 priedas).

Gamybinėms reikmės vanduo naudojamas nebus, gamybinių nuotekų nesusidarys. 
Planuojama, kad dėl naujų darbo vietų sukūrimo padidės vandens sąnaudos buitinėms reikmėms 
(iki 1200 m3/m.). Vanduo tiekiamas iš miesto vandentiekio tinklų. Susidariusios buitinės nuotekos 
(iki 1200 m3/m.) bus išleidžiamos į miesto kanalizacijos tinklus pagal 2017-05-09 sutartį su UAB 
„Kauno vandenys“. Lietaus nuotekos nuo UAB „Kauno švara“ perkrovimo stoties teritorijos 
surenkamos ir nuvedamos į miesto nuotekų tinklus. Už šių nuotekų kanalizavimą mokama, teoriškai 
vertinant nuotekų kiekį nuo viso sklypo teritorijos (ir nuo pastatų, ir nuo nelaidžia danga padengtų 
kelių, ir nuo apželdintos teritorijos) – 1,6428 ha. Dalis PŪV planuojama vykdyti atviroje 
teritorijoje: PŪV atvira teritorija Nr.1, esanti sklypo šiaurės vakarų pusėje – medienos atliekų 
smulkinimas, sandėliavimas konteineriuose (plotas – apie 650 m2 arba 0,065 ha); PŪV atvira 
teritorija Nr.2, esanti sklypo šiaurinėje pusėje – sąšlavų sijojimas, sandėliavimas konteineriuose 
(plotas – apie 290 m2 arba 0,029 ha). Šios atviros teritorijos (bendras plotas – apie 940 m2 arba iki 
0,1 ha) tampa „galimai teršiamomis“ (SM dalelėmis, naftos produktais), todėl veiklos vykdytojas 
numato surinktas nuotekas prieš išleidžiant į miesto nuotekų tinklus, išvalyti nuo SM, NP, įrengiant 
SM dalelių nusodintuvą ir naftos produktų gaudyklę. Paviršinių nuotekų kiekis nuo galimai 
teršiamos atviros teritorijos kietųjų (asfaltuotų) dangų WS1 = 10 x 650 x 0,83 x 0,094 x 0,85 = 
431,061  m3/m. (Atrankos informacijos – 10 punktas).

UAB „Kauno švara“ PŪV oro taršos šaltinių teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų analizė 
parodė, kad, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, vertinant aplinkos orui nepalankiausią 
PŪV scenarijų, vertinant esamą foninę taršą neviršija ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, 
nustatytų gamtos ir žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausios laukiamos teršalų koncentracijos sudaro 
nuo 0,013 iki 0,905 RV. Didžiausia tarša KD2,5, KD10, numatoma įmonės teritorijoje šalia PŪV 
taršos šaltinių. Vertinamo planuojamos ūkinės veiklos objekto taršos šaltinių fiziniai duomenys bei į 
aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis užtikrina teršalų išsisklaidymą aplinkinių teritorijų pažemio 
sluoksnyje. KD išlakų prevencijai medienos atliekų smulkinimo veikloje numatomas smulkintos 
medienos iškrovimas tiesiai į 25-30 m3 konteinerius ir laikymas juose iki išvežimo iš teritorijos, t.y. 
talpoje, kuri yra uždaryta min. iš 4 pusių. Tai leis min. 2 kartus sumažinti KD išlakas (maksimalias 
– nuo galimų 0,00067 g/s iki 0,00033 g/s, vidutines - nuo galimų – 0,00042 g/s iki 0,00021 g/s)  
Planuojamame tekstilės atliekų rūšiavimo pastate virš rankinio rūšiavimo vietų bus įrengtos 
nutraukiamosios sistemos (laksčios rankovės), kurios nukreips visas kietąsias daleles per pastato 
šiaurės vakarų pusėje planuojamą KD valymo įrenginį (oro taršos šaltinis Nr.001), pvz., EKO R25-
125. Šie įrengimai komplektuojami su rankoviniais filtrais (efektyvumas – nuo 85 iki 99 %) 
(Atrankos informacijos – 11.1 papunktis).
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Pradėjus PŪV, dėl esamos ir planuojamos ūkinės veiklos neigiamas poveikis žmonių 
sveikatai dėl kvapų susidarymo nenumatomas, kadangi tarša kvapais nesieks 1 europinio kvapo 
vieneto (OUE/m3) pagal Lietuvos higienos normą NH 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 
taikoma gyvenamosios aplinkos ore“. Modeliavimo būdu nustatyta, kad aplinkos ore susidarančių 
teršalų maksimalios koncentracijos neviršys cheminių medžiagų kvapo slenksčio verčių, kurios 
pateiktos Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų 
(teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ bei kvapų valdymo metodinėse 
rekomendacijose, 2012 m. parengtose Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), vykdant 
projektą „Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo tobulinimas“. (Atrankos 
informacijos – 12 punktas).

UAB „Kauno švara“ atliekų perkrovimo stoties teritorijoje, adresu Ašigalio g. 20, Kaunas, 
esamų bei planuojamų stacionarių bei mobilių taršos šaltinių, taip pat viešaisiais keliais 
važiuojančių esamų ir planuojamų transporto priemonių keliami triukšmo lygiai tiek ties PŪV 
teritorijos ribomis, tiek šalia artimiausių gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties pastatų 
neviršija leistinų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatytų ribinių verčių (RV). Didžiausias 
triukšmo lygis ties teritorijos riba, vertinant esamos ir PŪV triukšmo šaltinius, kaip stacionarius, 
taip ir mobilius, nustatytas ties vakarine teritorijos riba  - 52,8 dBA(A) ir neviršija 55 dB(A) ribinės 
vertės (RV) pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011. Didžiausias triukšmo lygis dėl į teritoriją 
planuojamų atvykti ir šiuo metu atvykstančių transporto priemonių nustatytas ties gyvenamu namu 
(Sukilėlių g. 89 a Kaunas) - 49,9 dB(A) neviršija 65 dB(A) ribinės vertės (RV) pagal Lietuvos 
higienos normą HN 33:2011. Sklypo šiaurės vakarų pusėje planuojama gelžbetoninė ar kitos, 
triukšmą slopinančios medžiagos, sienelė, kurios aukštis – 3 m, ilgis iš šiaurinės pusės – 24 m, ilgis 
iš vakarinės pusės – 25 m. Planuojant ūkinę veiklą, buvo analizuojama gelžbetoninė 250 mm storio 
sienelė. Šiuo metu atliekamas šios sienelės projektavimo ir įrengimo darbų pirkimas. Pirkimo 
dokumentuose techninėje užduotyje nurodyti parametrai, kurie buvo naudojami modeliavimui: 
garso sugerties koeficientas – 0,8 (Angl. - absorption coefficient), kas atitinka 7 dB atspindėtam 
garsui (Angl. - reflection loss). (Atrankos informacijos – 13 punktas).

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Paaiškėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas didesnis poveikis aplinkai nei buvo 
vertinamas atrankos dokumentuose, veikos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas 
poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis, nutraukti veiklą.

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

6.3. Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas) iki taršos leidimo išdavimo, atliekų tvarkymo 
įrenginio teritorija turi atitikti Reglamento IV skyriaus nuostatas.

6.4. Siekiant sumažinti ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą, PŪV organizatorius sklypo šiaurės 
vakarų pusėje planuoja įrengti gelžbetoninę ar kitos, triukšmą slopinančios medžiagos, sienelę, 
kurios aukštis – 3 m, ilgis iš šiaurinės pusės – 24 m, ilgis iš vakarinės pusės – 25 m. Planuojant 
ūkinę veiklą, buvo analizuojama gelžbetoninė 250 mm storio sienelė.

6.5. Visos atliekos bus rūšiuojamos, atskiriant tinkamas perdirbti atliekas, kurios toliau bus 
apdorojamos pačioje įmonėje arba atiduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Tvarkant atliekas 
bus laikomasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatyto atliekų tvarkymo prioritetų 
eiliškumo.

6.6. Vykdoma atliekų tvarkymo veikla turi atitikti Valstybinio atliekų tvarkymo plano 
sprendinius.

6.7. KD prevencijai medienos atliekų smulkinimo veikloje numatomas smulkintos medienos 
iškrovimas tiesiai į 25-30 m3 konteinerius ir laikymas juose iki išvežimo iš teritorijos, t.y. talpoje, 
kuri yra uždaryta min. iš 4 pusių, tai leidžia 2 kartus sumažinti  KD išmetimą į orą.
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6.8. Vykdant ūkinę veiklą turi būti imtasi visų veiksmų užtikrinant, kad atliekos ir/ar 
produkcija nebūtų išnešiotos ir nepasklistų į aplinką.

6.9. Planuojant PŪV, numatyti ir įdiegti priešgaisrines priemones, vadovaujantis 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtintomis: 
Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis; Stacionarių gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir 
įrengimo taisyklėmis; Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo 
taisyklėmis bei lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis 
bei lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

teritoriją ar artimą jai aplinką, PŪV nepažeis saugomų teritorijų reglamento, nesąlygos vertingų ar 
retų rūšių buveinių (ekosistemų) išnykimo ar pažeidimo.

7.2. PŪV teritorija pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius 
(2013-2023 m.) ir šio plano 2019 m. korektūros sprendinius patenka į kitos paskirties teritoriją. 
PŪV teritorijoje ir jos apylinkėje vyrauja paslaugų, gamybos ir prekybos įmonės. Pagal 
Nekilnojamo turto registro dokumentus žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorija.

7.3. PŪV teritorija nepatenka į požeminio vandens vandenviečių apsaugos zoną.
7.4. Vadovaujantis Kultūros vertybių registro duomenimis, planuojamoje teritorijoje ir jos 

gretimybėse nekilnojamosios kultūros vertybės neregistruotos, todėl PŪV neigiamo poveikio 
kultūros paveldui neturės.

7.5. Atlikus triukšmo ir jo taršos skaičiavimus/sklaidos modeliavimą, nustatyta, kad 
prognazuojamas ūkinės veiklos sukeliamas didžiausias triukšmo lygis, vertinant esamos ir PŪV 
stacionarius ir mobilius triukšmo šaltinius, ties vakarine teritorijos riba – 52,8 dBA(A) ir neviršija 
55 dB(A) ribinės vertės (RV) pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011. Didžiausias triukšmo 
lygis dėl į teritoriją šiuo metu atvykstančio ir numatomų transporto srautų nustatytas ties GN5 
(Sukilėlių g. 89 a, Kaunas) – 49,9 dB(A) neviršija 65 dB(A) ribinės vertės (RV) pagal Lietuvos 
higienos normą HN 33:2011.

7.6. Pradėjus PŪV, dėl esamos ir planuojamos ūkinės veiklos neigiamas poveikis žmonių sveikatai dėl 
kvapų susidarymo nenumatomas, kadangi tarša kvapais nesieks 1 europinio kvapo vienetas (OUE/m3) pagal 
Lietuvos higienos normą NH 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma gyvenamosios 
aplinkos ore“. Modeliavimo būdu nustatyta, kad aplinkos ore susidarančių teršalų maksimalios 
koncentracijos neviršys cheminių medžiagų kvapo slenksčio verčių, kurios pateiktos Lietuvos 
higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija 
gyvenamosios aplinkos ore“ bei kvapų valdymo metodinėse rekomendacijose, 2012 m. parengtose 
VGTU, vykdant projektą „Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo 
tobulinimas“.

7.7. Vertinant aplinkos orui nepalankiausią PŪV scenarijų, vertinant esamą foninę taršą, 
neviršija ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, nustatytų gamtos ir žmonių sveikatos apsaugai.

7.8. Gamybinėms reikmės vanduo naudojamas nebus, gamybinių nuotekų nesusidarys. 
Susidariusios buitinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto kanalizacijos tinklus. Paviršinės nuotekos, 
surinktos nuo galimai teršiamos teritorijos, prieš išleidžiant į miesto nuotekų tinklus, bus išvalytos 
nuo SM, NP, numatomame įrengti SM dalelių nusodintuve ir naftos produktų gaudyklėje.

7.9. PŪV organizatorius nustatys ir įteisins ūkinei veiklai taikomą sanitarinę apsaugos zoną 
teisės aktų nustatyta tvarka.

7.10. Kadangi atliekų paruošimas perdirbimui bei jų perdirbimas yra vienas iš pagrindinių 
valstybės aplinkosaugos politikos prioritetų, PŪV tiesiogiai prisidės prie šios politikos tikslų 
įgyvendinimo, gerinant aplinkos kokybę ir mažinant sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektų pateikti pasiūlymai:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas, pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą atsakingas už planuojamos 
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ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimą, 2021-01-05 raštu Nr. (2-11 14.3.5 Mr)2-3737 informavo, kad PŪV poveikio aplinkai 
vertinimas neprivalomas bei atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 3 priedo 2 lentelės 7 punktu 
atliekų laikymo perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiams (statiniams) sanitarinės apsaugos 
zonos dydis yra 100 metrų.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą atsakinga už 
planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų 
situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, pasiūlymų 
atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad planuojamai 
ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą, nepateikė.

Kauno miesto savivaldybės administracija, pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą 
atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo 
poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo 
savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, pasiūlymų atrankos informacijai, pagal 
kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą, nepateikė.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, pagal PAV 
įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį 
nekilnojamajam kultūros paveldui, 2020-09-28 raštu Nr. (9.38-K)2K-1512 informavo kad PŪV 
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo, 
pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.

8. Priimta atrankos išvada. 
Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus bei 

priemones numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, priimama atrankos 
išvada: UAB „Kauno švara“ planuojamai ūkinei veiklai – atliekų tvarkymo procesų optimizavimui 
perkrovimo stotyje, paruošiant medienos, didelių gabaritų, mišrias statybines, tekstilės bei kitas 
atliekas tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui, adresu Ašigalio g. 20, Kaunas., 
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos 
apsaugos agentūros tinklalapyje gamta.lt, nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2020 
metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2020 m. > Kauno regionas ir yra 
atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka 
Jūs turite teisę apskųsti šią atrankos išvadą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus 

g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

Direktoriaus pavaduotojas Rikantas Aukškalnis

Linas Kraipavičius, tel.: 8 695 09549, el. p.: linas.kraipavicius@aaa.am.lt
Donata Bliudžiuvienė, tel. 8 616 21576, el. p.: donata.bliudziuviene@aaa.am.lt
Zita Vaitiekūnienė, tel. 8 614 96186, el. p.: zita.vaitiekuniene@aaa.am.lt

124



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

ATRANKOS IŠVADA DĖL  ATLIEKŲ TVARKYMO 
PROCESŲ OPTIMIZAVIMO ATLIEKŲ PERKROVIMO 
STOTYJE, PARUOŠIANT MEDIENOS, DIDELIŲ 
GABARITŲ, MIŠRIAS STATYBINES, TEKSTILĖS BEI 
KITAS ATLIEKAS TOLIMESNIAM NAUDOJIMUI ARBA 
NAUDOJIMUI IR ŠALINIMUI PERKROVIMO STOTYJE 
ADRESU AŠIGALIO G. 20, KAUNAS, POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-01-08 Nr. (30.4)-A4E-279

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIKANTAS AUKŠKALNIS, Direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-01-08 12:32:41

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-01-08 12:32:53

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2020-12-16 - 2023-12-16

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-01-08 15:20:57

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-01-08 15:49:48

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2021-01-08 atspausdino Danguolė Petravičienė

Paieškos nuoroda

125



Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

5 

5.1 

 

 

5.2 

5.3 

5.4 

 

 

 

 

Aplinkos oro teršalų sklaidos vertinimas: 

o 2020-05-28 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo 

departamento raštas Nr. (30.3)-A4E-4524 Dėl foninio aplinkos oro 

užterštumo duomenų; 

o Susisteminta informacija aplinkos oro teršalų sklaidos vertinimui; 

o Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos oro taršos valymo 

įrenginius 

o UAB Kauno švara esamos ir planuojamos ūkinės veiklos metu išmetamų 

aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas (UAB Ekopaslauga), įsk.  

o Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai; 

o Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos 

ministerijos Klimatologijos skyriaus pažyma apie 

hidrometeologines sąlygas 
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

 

2020-05- Nr. (30.3)-A4E-UAB EcoIri Solution
El. p. irina.kliopova@ktu.lt

Į 2020-05-15 Nr. 20-05-15/01

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenis UAB „Kauno švara“ planuojamai ūkinei veiklai, adresu Ašigalio g. 20, Kaunas, teršalų 
pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui. 

Atliekant prašyme nurodytų teršalų (anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių, sieros 
dioksido) sklaidos skaičiavimus, prašome vadovautis Įsakymo1 3.1-3.3 p. p. reikalavimais, kuriuose 
nurodoma naudoti aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų duomenis, indikatorinių aplinkos 
oro kokybės vertinimų duomenis, modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro užterštumo duomenis, 
kurie skelbiami Aplinkos apsaugos interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės 
koncentracijos PAOV skaičiavimams”, išlaikant eiliškumą. 

Duomenų apie gretimybėse planuojamas ūkines veiklas (toliau – PŪV), dėl kurių teisės aktų 
nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų 
kiekio skaičiavimo, neturime.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka2.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento 
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė

Zita Vaitiekūnienė, tel. +370 614 96186, el. p. zita.vaitiekuniene@aaa.am.lt

1 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112 ,,Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo 
ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo” (toliau – Įsakymas).
2 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

Elektroninio dokumento nuorašas
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5.2 priedas  Susisteminta informacija aplinkos oro teršalų sklaidos vertinimui  

 

Esama veikla: mišrių komunalinių atliekų perkrovimas adresu Ašigalio g. 20, Kaunas  

Planuojama ūkinė veikla: medienos, didelių gabaritų, mišrių statybinių, tekstilės bei kitų atliekų paruošimas tolimesniam naudojimui 

arba naudojimui ir šalinimui adresu Ašigalio g. 20, Kaunas, maksimaliai išskiriant artines žaliavas 

Foninė tarša (pagal 2020-05-28 Aplinkos apsaugos agentūros raštą Nr. (30.3)-A4E-4524)  - aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų 

duomenys, ir arba indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų duomenis, ir / arba modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro užterštumo 

duomenis,  kurie skelbiami Aplinkos apsaugos interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams”, išlaikant 

eiliškumą. 

Lentelė  UAB Kauno švara planuojami oro taršos šaltiniai  

Oro taršos šaltinio 
Nr., matmenys (m), 
preliminarios 
koordinatės 

Taršos šaltiniai T, 0C Srauto 
greitis, 
m/s 

Tarša Tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

Maksimalus 
vienkartinis dydis, 
g/s 

Laikas, val./m. 

Nr. 001 
(h –3,49 m, d – 0,505 
m) 
494934, 6088179  

Tekstilės atliekų rankinis rūšiavimas / 
sukirpimas naujai planuojamame pastate 
Ištraukiamoji sistema po KD išvalymo 
(efektyvumas – iki vid. 92 proc.) 

22 8,533 KD 
LOJ 

1,708 0,00026 
0,00010 

2500 

Nr. 002 
(h –8 m, d – 0,750 m) 
494937, 6088170 

Planuojamo pastato tekstilės atliekų 
automatinio rūšiavimo patalpos 
ventiliacinės sistemos ortakis 

22 1,2731 KD 0,5622 0,00034  2500 

Nr.003 
(h – 8 m, d – 0,26 m) 
494957, 6088222 

Išmetimai iš gamybinių patalpų per 
ventiliacijos sistemos ortakį (statybinių 
medžiagų, kitų atliekų rūšiavimas, 
perkrovimas) 

22 2,834 KD 
 

0,292 0,00224 
 

2000 

Nr. 004 
(h –8 m, d – 0,417 m) 
494955, 6088194 

Esamo pastato tekstilės atliekų rankinio 
rūšiavimo patalpos ventiliacinės sistemos 
ortakis  

22 7,326 KD 1,000 0,00100 2500 

Nr.601 (plotinis 
šaltinis) 
(h –3- 4 m) 
494898; 6088229 
494886, 6088231 
494888, 6088234 

Medienos atliekų smulkinimas 
smulkintuve, perkrovimas, sandėliavimas, 
kt. 

22 - KD 

 

- 0,12003 2000 

Nr.602 (plotinis Gatvės sąšlavos sijojimas, perkrovimas, 22 - KD - 0,05241  1250 
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šaltinis) 
(h –iki 4 m) 
494958, 6088236 
494957, 6088233 
494963, 6088233 

sandėliavimas  

Nr. 603 (plotinis 
šaltinis) 
(h –iki 2 m) 
494898, 6088233 
494886, 6088235 
494888, 6088238 

Medienos atliekų smulkintuvo vidaus 
degimo variklis (mobilus taršos šaltinis) 

22 - CO 
NOx 
KD 
NMLOJ 
SO2 

- 0,0322 
0,0975 
0,0063 
0,0101 
0,0000 

Iki 2000 

Nr. 604 (plotinis 
šaltinis) 
(h –iki 2 m) 
494953, 6088190 
494918, 6088225 
494954, 6088240 

Krautuvai (Dyz. kuro ir LPG) 
(mobilus taršos šaltinis) 

22 - CO 
NOx 
KD 
NMLOJ 
SO2 

- 0,0180 
0,0602 
0,0032 
0,0077 
0,0000 

Iki 2500 

1Nr.605 (linijinis 
šaltinis) 
(h –iki 2 m) 
 

Sunkiasvoriai ir lengvieji automobiliai 
(vienu metu važiuojantys įmonės 
teritorijoje) 
(mobilus taršos šaltinis) 

22 - CO 
NOx 
KD 
NMLOJ 
SO2 

- Žr. 2 lentelę Iki 2500 

1Pastaba:  

 vertinant transporto linijinį judėjimą, sunkiasvorio transporto kelias buvo padalintas į 4 atkarpas, įvertintos kuro sąnaudos, pravažiuojant 

automobiliams per šias atkarpas (vienu metu važiuoja maksimaliai 3 sunkiasvoriai automobiliai ir 2 lengvieji; įvertintas pravažiavimo laikas; 

nustatytos maksimalios kuro sąnaudų reikšmės kg/s ir įvertintos maksimaliai galimos išlakų reikšmės (Max, g/s); 

 analizuojant  maksimalias sąnaudas per valandą, buvo vertinama, kad per valandą teritorijoje gali važiuot iki 9 sunkiasvorių automobilių  ir 

iki 2 – lengvųjų.  
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Važiavimo kelio 
atkarpų 
koordinatės  
(žr. 3 priedėlį) 

CO, g/s NOx, g/s KD, g/s NMLOJ, g/s SO2, g/s 

 Max. Vid. Max. Vid. Max. Vid. Max. Vid. Max. Vid. 
Sunkiasvorius transportas: 
I atkarpa: 
495023, 6088232 
494957, 6088209 

0,0237 0,0008 0,1042 0,00347 0,0029 0,00010 0,0060 0,00020 0,00003 0,00000 

II atkarpa: 
495023, 6088232 
494964, 6088140 

0,0008 0,0012 0,2085 0,00521 0,0059 0,00015 0,0120 0,00030 0,00006 0,00000 

III atkarpa: 
494964, 6088140 
494917, 6088155 

0,0465 0,0006 0,2048 0,00273 0,0058 0,00008 0,0118 0,00016 0,00006 0,00000 

IV atkarpa: 
494917, 6088155 
494915, 6088221  

0,0237 0,0008 0,1042 0,00347 0,0029 0,00010 0,0060 0,00020 0,00003 0,00000 

Lengvasis transportas: 
495023, 6088232 
494983, 6088198  

0,0584 0,0003 0,0060 0,00003 0,0000 0,00000 0,0069 0,00004 0,00000 0,00000 
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1 priedėlis  Situacijos žemėlapis: PŪV stacionarūs ir mobilūs oro taršos šaltiniai 

 

 

 

Esami ir planuojami oro taršos šaltiniai:    

 Organizuoti: 

001  KD (tekstilės dulkės), LOJ  iš planuojamo 

pastato tekstilės atliekų rankinio 

rūšiavimo patalpos (po KD valymo iki 

vid. 92 %) ir LOJ  

002  KD (tekstilės dulkės); planuojamo 

pastato ventiliacinės sistemos ortakis  

003   KD (dulkės nuo statybinių atliekų) 

(esamo pastato patalpos ventiliacinės 

sistemos ortakis) 

004  KD (tekstilės dulkės); esamo pastato 

patalpos ventiliacinės sistemos ortakis  

Neorganizuoti (stacionarūs): 

601  KD (medienos dulkės susmulkintų 

medienos baldų, kitų medienos atliekų 

perkovimo metu)  

602   KD (dulkės gatvės sąšlavos atliekų 

sijojimo metu) 

Mobilūs: 

603 Oro teršalai iš smulkintuvo vidaus 

degimo variklio, deginant dyzelinį kurą: 

CO, NOx, SO2, KD, NMLOJ 

604 Oro teršalai iš mobilaus taršos šaltinio - 

krautuvo: CO, NOx, SO2, KD, NMLOJ 

605   Oro teršalai iš mobilaus transporto, 

važiuojančio teritorijoje (sunkiasvorio, 

lengvojo): CO, NOx, SO2, KD, NMLOJ 

601 

004 
001  

003 

605 

602 

604 
603 

002 
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2 priedėlis   Situacijos žemėlapis: UAB „Kauno švara“ artimiausi gyvenamosios ir visuomenės paskirties objektai 

KŠ 

Eksplikacija: 

KŠ – UAB Kauno švara perkrovimo stotis – PŪV teritorija 

GN – gyvenamieji pastatai 

NGP – negyvenamieji pastatai   

Artimiausi gyvenamosios ir visuomenės  paskirties 

objektai: 

Kauno vaikų socializacijos centras – už ≈ 150 m į 

pietvakarių pusę nuo KŠ sklypo teritorijos; 

GN1 (Jonavos g. 288 Kaunas) – už ≈ 173 m į šiaurės vakarų 

pusę nuo KŠ sklypo teritorijos  

GN2 (Jonavos g.280 ir 280 a Kaunas) – už ≈ 170 m į vakarų 

rytų pusę nuo KŠ sklypo teritorijos  

GN3 (Žeimenos g. 94 Kaunas) – už ≈ 228 m į pietų pusę nuo 

KŠ sklypo teritorijos  

GN4 (Sukilėlių g. 87 Kaunas) – už ≈ 282 m į pietryčių pusę 

nuo KŠ sklypo teritorijos  

GN5 (Sukilėlių g. 89a Kaunas) – už ≈ 292 m į pietryčių pusę 

nuo KŠ sklypo teritorijos  

GN6 (Ašigalio g.57 Kaunas) – už ≈ 324 m į rytų pusę nuo KŠ 

sklypo teritorijos  

GN7 (Ašigalio g.55 Kaunas) – už ≈ 318 m į rytų / šiaurės 

rytų pusę nuo KŠ sklypo teritorijos  

 

 

 

Kapinės 

Parduotuvė 

(NPG) 

GN4  GN3 

GN5 

Kauno vaikų 

socializacijos 

centras 

GN6 

Kauno vandenys 

tinklų cechas 

Parduotuvė, 

NGP 

GN1 
Negyvenamieji 

pastatai (NGP) 

NGP 

NGP 
NGP 

GN7 

GN2 

Negyvenamieji  

pastatai: servisai, 

parduotuvės, 

administracinės 

patalpos (NGP) 

NGP 
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3 priedėlis   Transporto judėjimo kryptys PŪV teritorijoje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Sunkiasvorio transporto judėjimas teritorijoje (4 atkarpos)  2 pav. Lengvųjų automobilių judėjimas teritorijoje  
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5.3 priedas Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos oro taršos valymo įrenginius 

 

 

Ištraukimo ventiliatorius: NRB 504/6 

našumas – 6150 m3/val.;  

triukšmo lygis  - 57 
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EKO R "VIBRO uždaras " įrengimų specifikacija: 

EKO R "VIBRO uždaras "serijos dulkių filtravimo įrengimai gali būti eksploatuojami patalpų viduje arba lauke. Įrengimas gali 
būti akustikai izoliuotas, sumažinat įrenginio skleidžiamą garsą.   

Šie įrengimai komplektuojami su rankoviniais filtrais (efektyvumas – iki 99 %).  

EKO R "VIBRO uždaras" įrengimai turi automatinę filtrų valymo sistemą, taip pat ypač didelį filtruojantį paviršių, kuris net 3 kartus 
viršija tų pačių gabaritų filtravimo įrengimus su maišiniais filtrais.  

Didelis filtravimo plotas yra pagrindinis faktorius sąlygojantis gerą ventiliatoriaus nusiurbamąją galią bei užtikrinantis maksimalų oro 
judėjimo greitį visoje filtravimo sistemoje 

 Korpusas iš cinkuotos skardos 

 Ventiliatoriai su tiesiomis aliuminio sparnuotėmis, kurios mažina kibirkšties atsiradimo galimybę į sistemą pakliuvus 
metaliniam daiktui.( Gali būti komplektuojami skirtingų parametrų tipo ventiliatoriai.) 

 Aukštos kokybės elektros variklių paleidėjai su šilumine apsauga. 

 Ilgaamžiai dulkių surinkimo maišai su fiksuojančiais diržais ir spec. rankenomis. 

 Rankoviniai filtrai iš poliesterio audinio. Šio audinio paviršius yra labai glotnus, prie jo ne taip lengvai prikimba dulkės. ( 
Galime parinkti skirtingas filtrų medžiagas.) 

 EKO R serijos filtravimo įrengimai turi automatinės filtrų valymo sistemos 

 EKO R serijos įrengimai nėra skirti sprogioms dulkėms filtruoti (krakmolas, miltai, dažų šlifavimo dulkės ir kt.) 

 

https://ekofiltras.lt/wp-content/uploads/2019/11/EKO-R-VIBRO-be-ventiliatoriaus-20201.pdf  
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Oro teršalų (tekstilės dulkių) nutraukimo galimybės planuojamame pastate rankinio 

tekstilės atliekų rūšiavimo vietose (toliau oras nukreipiamas į ECO filtrą - oro taršos šaltinį 

Nr. 001) 

Nusiurbimas nuo darbo vietų (laksčios rankovės): 

Iš viso – 6 darbo vietos: 6 x 1,5 m x 600 m3/val./m  

Kiekvieno nusiurbimo įrenginio našumas – iki 900  m3/val.,  

Pavyzdžiui,  Ecofiltras EK serijos įvairaus našumo oro nutraukimo rankovės 

Pritaikymo sritys: 

- suvirinimo dūmų ištraukimas, 

- dūmų ištraukimas, 

- dulkių ištraukimas, 

- garų ištraukimas. 

https://ekofiltras.lt/wp-content/uploads/2019/11/ek-Katalogas.pdf  

 

Ventiliatoriaus variklio triukšmo lygis – 58 dBA (900 m3/val.) 

 

 

137

https://ekofiltras.lt/wp-content/uploads/2019/11/ek-Katalogas.pdf


1 

 

 

 

 

 

 

Objektas:  

Ašigalio g.20, Kaunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB Kauno švara atliekų perkrovimo stoties  

esamos ir planuojamos ūkinės veiklos 

aplinkos oro teršalų sklaida pažemio sluoksnyje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 
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Skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga 

Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 (Cambridge 

Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).  

ADMS 4.2 modeliavimo sistema įraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, 

sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. 

Nr. AV-200).  

ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos oro 

dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem parametrais - ribinio 

sluoksnio gyliu ir Monin-Obuchov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama 

asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, 

atmosferos skaidrumą, kvapų sklidimą, pastatų ir sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki 

šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore 

skaičiuojama pagal vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos 

šaltinių parametrus.  

 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas buvo atliktas 2 variantais: 

1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo; 

2 variantas – situacija kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu, vertinant 2 km spinduliu. 

Sklaidos žemėlapiai pateikiami. 

Skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės 

Skaičiavimuose naudoti 2014-2018 m. meteorologiniai duomenys iš Kauno meteorologinės stoties. 

Dokumentas, patvirtinantis meteorologinių duomenų įsigijimą iš Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos 

tarnybos prie Aplinkos ministerijos, pateiktas 1 priedėlyje. Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 1,5 

m. Aplinkos oro teršalų sklaidą apskaičiuota 1,7 m aukštyje. 

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-

112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 

rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin. 2008 82-3286, Žin. 2012 13-601) II skyriaus 8 punktą sklaidos 

skaičiavimo modelyje kietųjų dalelių emisijos perskaičiavimui į KD10 buvo naudotas koeficientas 0,7, o 

kietųjų dalelių KD10 perskaičiavimui į KD2,5 – 0,5.  

 

Teritorijos ploto arba atskirų taškų koordinatės, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore 

skaičiavimas 

Skaičiavimai buvo atliekami 4 km pločio ir 4 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype (2 km  spinduliu aplink 

ūkinės veiklos objektą).  

Pateiktuose sklaidos žemėlapiuose Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo koordinatės yra: X (6086500 - 

6090000), Y (493000-496500).  

Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos 100 taškų horizontalios ašies kryptimi ir 100 taškų 

vertikalios ašies kryptimi (erdvinė modelio skiriamoji geba 40 m). 
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Foninio aplinkos oro užterštumo vertės arba duomenys šioms vertėms apskaičiuoti 

Teršalų pažemio koncentracijos buvo vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos 

agentūros direktoriaus įsakymu 2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo 

duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, 

Nr.  82-3286;  Žin., 2012, 13-601; TAR, 2014-05-12, Nr. 5315; TAR, 2014-10-30, Nr. 15181; TAR, 2016, Nr. 

21203).  

Teršalų foninė tarša vertinama vadovaujantis 2020-05-28 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai 

vertinimo departamento rašte (30.3)-A4E-4524 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“ pateiktais 

nurodymais foninės taršos vertinimui naudoti aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų duomenys, ir arba 

indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų duomenis, ir / arba modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro 

užterštumo duomenis,  kurie skelbiami Aplinkos apsaugos interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje 

„Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams”, išlaikant eiliškumą 

Rezultatai patekti žemėlapiuose ir susisteminti  1 ir 2 lentelėje. 

Išvados: 

 Esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, analizuojant aplinkos orui nepalankiausius 

scenarijus, vertinant PŪV oro taršą ir foninę taršą, visų analizuojamų oro teršalų koncentracijos 

aplinkinėse teritorijose su esamomis foninėmis koncentracijomis neviršys ribinių aplinkos oro 

užterštumo verčių, nustatytų gamtos ir žmonių sveikatos apsaugai.  

 Vertinamo PŪV objekto taršos šaltinių fiziniai duomenys bei į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis 

užtikrina teršalų išsisklaidymą aplinkinių teritorijų pažemio sluoksnyje. 
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1 lentelė Teršalų sklaidos modeliavimo rezultatų analizė (fonas – 2 km spindulio)  

Teršalas 

DLK [1;2] 
Maksimali 

koncentracija 

Dalis 

RV Pastaba 

(maksimalios 
koncentracijos vieta) 

Vidurkinimo 

laikotarpis 

Ribinė 

vertė 
(RV) 

PŪV 

be fono 
μg/m

3
 

Su fonu 

μg/m
3
 

Su fonu 

Anglies 

monoksidas 
(CO) 

8 val. 

slenkančio 
vidurkio 

10 mg/m³ 
0,02826 

mg/m³ 

0,5933 

mg/m³ 
0,059 

PŪV objekto 

teritorijoje 

Azoto 

dioksidas 
(NO2) 

1 valandos 

99,8 

procentilio 

200 µg/m³ 80,92 100,8 0,504 
PŪV objekto 

teritorijoje 

metinė 40 µg/m³ 6,805 26,36 0,659 
PŪV objekto 

teritorijoje 

Kietosios 

dalelės 

(KD10) 

24 val. 90,4 

procentilio 
50 µg/m³ 13,81 43,33 0,867 

PŪV objekto 

teritorijoje 

metinė 40 µg/m³ 5,465 34,98 0,875 
PŪV objekto 

teritorijoje 

Kietosios 

dalelės (KD2,5) 
metinė 20 µg/m³ 2,921 18,09 0,905 

PŪV objekto 

teritorijoje 

LOJ 
1 val. 98,5 

procentilio 

1000 µg 

/m
3
 

6,8 136,4 0,136 
PŪV objekto 

teritorijoje 

Sieros 

dioksidas 

(SO2) 

24 val. 99,2 

procentilio 
125 µg/m³ 0,0014 4,654 0,037 

PŪV objekto 

teritorijoje 

1 val. 99,7 

procentilio 
350 µg/m³ 0,0032 4,656 0,013 

PŪV objekto 

teritorijoje 
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2 lentelė  Teršalų sklaidos ties artimiausių gyvenamųjų namų ir kitų „jautriųjų“ objektų 

modeliavimo rezultatai  

Teršalas 
Vidurkinimo 

laikotarpis 

Ribinė vertė 

(RV) [1;2] 

Maksimali koncentracija, įvertinant foninę taršą, ties artimiausių 

gyvenamųjų namų, μg/m
3
 

Žeimenos 

g. 94 

Kaunas 

(GN3) 

Sukilėlių 

g. 89a 

Kaunas 

(GN5) 

Ašigalio 

g.57 

Kaunas 

(GN6) 

Jonavos 

g. 288 

Kaunas 

(GN1) 

Jonavos 

g.280 ir 

280 a 

Kaunas 

(GN2) 

KVSC 

494939, 

6087901 

495258, 

6087985 

495351, 

6088253 

494738, 

6088368 
494707, 

6088226 

494803, 

6088041 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Anglies 

monoksidas 

(CO) 

8 val. 

slenkančio 

vidurkio 

10 mg/m3 0,290 0,290 0,295 0,304  0,304 0,303 

Azoto 
dioksidas 

(NO2) 

1 valandos 99,8 

procentilio 
200 μg/m3 26,0 24,0 24,3 29,5 32,6 30,4 

Vidutinė metinė 40 μg/m3 19,7 19,6 19,7 19,8 19,8 19,7 

Kietosios 

dalelės 

(KD10) 

24 val. 90,4 

procentilio 
50 μg/m3 29,6 29,7 29,8 30,1 29,8 29,7 

Vidutinė metinė 40 μg/m3 29,6 29,6 29,6 29,7 29,7 29,6 

Kietosios 

dalelės 

(KD2,5) 

Vidutinė metinė 20 μg/m3 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

LOJ 
1 val. 98,5 

procentilio 
1000 µg/m³ 130 130 130 130 130 130 

24 val. 99,2 

procentilio 

24 val. 99,2 

procentilio 
125 µg/m³ 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 

1 val. 99,7 

procentilio 
350 µg/m³ 46,65 46,65 46,65 46,65 46,65 46,65 

 

Normatyviniai dokumentai  

[1] Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių 

kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių 

patvirtinimo (Žin. 2000, Nr. 100-3185; 2008, Nr. 70-2688; TAR 2018, Nr.18762);  

[2] 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; 2010, Nr. 82-4364; 

TAR, 2014-03-13, Nr. 3015; 2017-07-12, Nr. 12015). 
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Anglies monoksido (CO) pažemio koncentracijų (mg/m
3
) sklaidos prognozavimas – maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio CO pažemio 

koncentracija (be fono) 

 
 

Maksimali 100-ojo procentilio ilgalaikė 8 valandų slenkančio vidurkio CO pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, nevertinant foninės taršos: 0,02826 

mg/m
3
 (0,003 RV, kai RV = 10 mg/m

3
). Ši maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarys PŪV, esant 

nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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Anglies monoksido (CO) pažemio koncentracijų (mg/m
3
) sklaidos prognozavimas – maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio CO pažemio 

koncentracija (su fonu) 

 
 

Maksimali 100-ojo procentilio ilgalaikė 8 valandų slenkančio vidurkio CO pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, vertinant foninę taršą: 0,5933 mg/m
3
 

(0,059 RV, kai RV = 10 mg/m
3
). Ši maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarys PŪV, esant 

nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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 Azoto dioksido pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė NO2 pažemio koncentracija (be fono) 

 

 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, nevertinant foninės taršos: 6,805 µg/m³ (0,170 RV, kai RV = 40 μg/m
3
). 

Ši maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje šalia PŪV oro taršos šaltinių – PŪV atviroje teritorijoje Nr.1. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri 

susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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Azoto dioksido pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė NO2 pažemio koncentracija (su fonu) 


 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, vertinant foninę taršą: 26,36 μg/m
3
 (0,659 RV, kai RV = 40 μg/m

3
). 

Gauta maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje šalia PŪV oro taršos šaltinių – PŪV atviroje teritorijoje Nr.1. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri 

susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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Azoto dioksido pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija  

(be fono) 


 

Maksimali 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, nevertinant foninės taršos: 80,92 µg/m³ (0,405 RV, kai 

RV = 200 μg/m
3
). Ši maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje šalia PŪV oro taršos šaltinių – PŪV atviroje teritorijoje Nr.1. Tai yra didžiausia 

koncentracija, kuri susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 

.  
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Azoto dioksido pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija  

(su fonu) 


 

Maksimali 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, vertinant foninę taršą: 100,8 μg/m
3
 (0,504 RV, kai RV = 

200 μg/m
3
). Ši maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje šalia PŪV oro taršos šaltinių – PŪV atviroje teritorijoje Nr.1. Tai yra didžiausia 

koncentracija, kuri susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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Kietųjų dalelių (KD10) pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė KD10 pažemio koncentracija (be fono) 



 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, nevertinant foninės taršos: 5,465 µg/m³ (0,137 RV, kai RV = 40 

μg/m
3
). Ši maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje šalia PŪV oro taršos šaltinių – PŪV atviroje teritorijoje Nr.1. Tai yra didžiausia koncentracija, 

kuri susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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Kietųjų dalelių (KD10) pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė KD10 pažemio koncentracija (su fonu) 



 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, vertinant foninę taršą: 34,98 μg/m
3
 (0,867 RV, kai RV = 40 μg/m

3
). 

Maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje šalia PŪV oro taršos šaltinių – PŪV atviroje teritorijoje Nr.1. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri 

susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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Kietųjų dalelių (KD10) pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų KD10 pažemio koncentracija 

(be fono) 




Maksimali 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų  KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, nevertinant foninės taršos: 13,81 µg/m³ (0,616 RV, kai RV = 

50 μg/m
3
). Ši maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje šalia PŪV oro taršos šaltinių – PŪV atviroje teritorijoje Nr.1. Tai yra didžiausia 

koncentracija, kuri susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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Kietųjų dalelių (KD10) pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų KD10 pažemio koncentracija 

(su fonu) 



 

Maksimali 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų  KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, vertinant foninę taršą: 43,33 μg/m
3
 (0,867 RV, kai RV = 50 

μg/m
3
). Ši maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje šalia PŪV oro taršos šaltinių – PŪV atviroje teritorijoje Nr.1. Tai yra didžiausia koncentracija, 

kuri susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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Kietųjų dalelių (KD2,5) pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė KD2,5 pažemio koncentracija (be fono) 


 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, nevertinant foninės taršos: 2,921 µg/m³ (0,146 RV, kai RV = 20 

μg/m
3
). Ši maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje šalia PŪV oro taršos šaltinių – PŪV atviroje teritorijoje Nr.1. Tai yra didžiausia koncentracija, 

kuri susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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Kietųjų dalelių (KD2,5) pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė KD2,5 pažemio koncentracija (su fonu) 



 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, įvertinant foninę taršą: 18,09 μg/m
3
 (0,905 RV, kai RV = 20 μg/m

3
). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama šalia PŪV oro taršos šaltinių – PŪV atviroje teritorijoje Nr.1. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarys PŪV, esant 

nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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LOJ pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – 1 val. 98,5 procentilio LOJ pažemio koncentracija (be fono) 


 

Maksimali 1 val. 98,5 procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, nevertinant foninė taršos: 6,8 µg/m³ (0,007 RV, kai RV = 1 mg/m
3
). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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LOJ pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – 1 val. 98,5 procentilio LOJ pažemio koncentracija (su fonu) 


 

Maksimali 1 val. 98,5 procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, vertinant foninę taršą: 136,4 μg/m
3
 (0,136 RV, kai RV = 1 mg/m

3
). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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SO2 pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – 1 val. 99,7 procentilio SO2 pažemio koncentracija (be fono) 

 

Maksimali 1 val.  99,7  procentilio SO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, nevertinant foninė taršos: 0,0032 μg/m
3
 (0,000 RV, kai RV = 350 μg/m

3
). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.  
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SO2 pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – 1 val. 99,7 procentilio SO2 pažemio koncentracija (su fonu) 

 

Maksimali 1 val.  99,7  procentilio SO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, vertinant foninę taršą: 4,656 μg/m
3
 (0,013 RV, kai RV = 350 μg/m

3
). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.  
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SO2 pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – 24 val. 99,2 procentilio SO2 pažemio koncentracija (be fono) 

 

Maksimali  24 val.  99,2  procentilio SO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, nevertinant foninė taršos: 0,0014 μg/m
3
 (0,000 RV, kai RV = 125 μg/m

3
). 

Ši maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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SO2 pažemio koncentracijų (μg/m
3
) sklaidos prognozavimas – 24 val. 99,2 procentilio SO2 pažemio koncentracija (su fonu) 

 

Maksimali 24 val. 99,2 procentilio SO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, vertinant foninę taršą: 4,654 μg/m
3
 (0,037 RV, kai RV = 125 μg/m

3
). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama įmonės teritorijoje. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarys PŪV, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.  
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1 priedėlis 
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

6 

 

 Techninė informacija apie įrangos triukšmo lygius 

 Esamų ir mobilių ir stacionarių triukšmo šaltinių techninė 

dokumentacija 

 PŪV stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių techninė dokumentacija 
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6.1  priedas  Esamų mobilių ir stacionarių triukšmo šaltinių techninė 

dokumentacija 

Šiame priede pateikta informacija, papildanti 13.5 ir 13.6 lentelių duomenis. 

 

(1) Dyzelinis krautuvas  CATERPILLAR TH407C 

 

 

 

Techninė informacija: 

Dyzelinio kuro sąnaudos: 6,4  ltr / 1moto val.; 

Triukšmo lygis – iki 85 dBA 
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Informacijos šaltinis: Kratuvo reklaminis bukletas 
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(2) Esamo pastato ventiliacinė sitema  

(2.1) Administracinio pastato stoginės ventiliacijos našumas: 2 x apie 600 m3/val.  

Pvz.: Stoginis ventiliatorius RF 4-160S; našumas – iki 604 m3/val.; galia – 0,039 kW; 65 dBA 

 

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=1622  

(2.2.) Pastato dalies su ŠGP patalpa ir GA patalpa stoginių ventiliacinių sistemų našumas:  

2 x apie 1200 m3/val.   

Pvz.: Stoginis ventiliatorius RF 2-160S/H; našumas – iki 1220 m3/val.; galia – 0,15 kW; 65 dBA 
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(2.3.) Kitų stoginių ventiliatorių našumai: 4 x 2720 m3/val.   

Pvz.: Stoginis ventiliatorius RF 6-355T; našumas – iki 2720 m3/val.; galia – 0,18 kW; 61 dBA 
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(3) Esamų pastatų atitvarų sprendimai:  Mūrinės plytos: 240 mm 

 

Nustatyta, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2003-07-17  įsakymo Nr. 387 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“ 
(Žin., 2003 Nr. 79-3614; TAR 2017 Nr. 14813, TAR 2019 Nr. 17486] 1-me priede pateikta informacija 
dėl matavimo būdu nustatytais garso izoliacijos rodikliais 
https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216317/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUI
D=d1498b99-bc4f-48f8-9a2b-7b847ce9075c  

 
Modeliavimui priimta Rwmin. reikšmė - 55 dB. 
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6.2 priedas  Planuojamų mobilių ir stacionarių triukšmo šaltinių 

techninė dokumentacija 

Šiame priede pateikta informacija, papildanti 13.3 ir 13.4 lentelių duomenis. 

 

(1) Dujinis autokrautuvas 

Pvz.,: H 14T EVO, Linde dujinis šakinis krautuvas (galia - iki 2 t) – 73 dBA 

https://www.linde-mh.com/media/Datasheets/EN_ds_h14_20_br391evo_en_g_0315.pdf  
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(2) Planuojamas dyzelinis krautuvas (identiškai esamam)  

 

Pvz., Dyzelinis krautuvas  CATERPILLAR TH407C 

 

 

 

Techninė informacija: 

Dyzelinio kuro sąnaudos: 6,4  ltr / 1moto val.; 

Triukšmo lygis – iki 85 dBA 
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Informacijos šaltinis: Kratuvo reklaminis bukletas. 

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 87 dB. 
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(3) Patalpų planuojamos ventiliacinės sistemos 

V0 – ventiliatorius esamo pastato patalpoje, kurioje planuojamas statybinių atliekų rūšiavimas  

V – 1050 m3/val. Pvz., sieninis ventiliatorius Vents OV2 E250; d – 260 mm; 

Triukšmo lygis – 60 dBA; galia – 0,08 kW  

 

 

Info šaltinis: 

https://www.vedinu.lt/uploads/Techniniai%20prekiu%20aprasymai%20pdfuose/Ventiliatoriai%20pramoni

niai/Vents/ovk-en.pdf 

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 60 dB. 
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V1: apie 3600 m3/val. (esamo pastato patalpoje, kurioje planuojamas tekstilės atliekų rankinis rūšiavimas) 

Sieninis ventiliatorius Vents OV K4E 400 (Ventilation-systems JSC); našumas – iki 3580 m3/val.; D - 417 mm; 

 Triukšmo lygis – 63 dBA; galia – 0,18 kW 

 

 

Info šaltinis: 

https://www.vedinu.lt/uploads/Techniniai%20prekiu%20aprasymai%20pdfuose/Ventiliatoriai%20pramoni

niai/Vents/ovk-en.pdf  

 

Kombinuotos tiekiamo ir ištraukiamo vėdinimo sistemos įvairioms patalpoms, kuriose reikalingas santykinai 

didelis oro kiekis. 

OV ir OVK gali būti naudojami tiesioginiam oro ištraukimui.  OV ir OVK ventiliatoriai yra tinka montuoti 

lauke prie sienos. 

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 63 dB. 
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Ištraukiamoji ventiliacija (stoginė) automatinio rūšiavimo patalpoje: 

V2: ≈ 2024 m3/val.  

Pvz., Išcentrinis stoginis ventiliatorius RF 6 -3557 T; našumas – iki 2720 m3/val.; galia – 0,18 kW;  

61 dBA; d – 750 mm 

 

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=1640  

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 61 dB. 
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Ištraukiamoji ventiliacija (stoginė) išrūšiuotos ir supakuotos tekstilės sandėliavimo patalpoje: 

V3: 1232 m3/val.  

Pvz., stoginis ventiliatorius RF 6-315; našumas – iki 1700 m3/val.; galia – 0,07 kW;  

45 dBA; d – 330 mm 

 

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=1638 

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 57 dB. 
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(4) Oro vedinimo - ventiliacinė sistema naujai planuojamame pastate: 

 

Nusiurbimas nuo darbo vietų (laksčios rankovės) ir nukreipimas į DK valymo įrenginį  

Iš viso – 6 darbo vietos: 6 x 1,5 m x 600 m3/val./m  

Kiekvieno nusiurbimo įrenginio našumas – iki 900  m3/val., pvz., Ecofiltras EK serijos įvairaus našumo 

oro nutraukimo rankovės. Ventiliatoriaus variklio triukšmo lygis – 58 dBA. 

Pritaikymo sritys: 

- suvirinimo dūmų ištraukimas, 

- dūmų ištraukimas, 

- dulkių ištraukimas, 

- garų ištraukimas. 

https://ekofiltras.lt/wp-content/uploads/2019/11/ek-Katalogas.pdf  

 

 

Modeliavimui priimta reikšmė kiekvienai ištraukiamajai sistemai – iki 60 dB. 
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Bendros ventiliacinės sistemos našumas naujojo pastato patalpoje su rankiniu tekstilės atliekų 

rūšiavimu – iki 6150 m3/val. 

Valymo įrenginiai: pvz.,   Ecofiltras,  EKO R "VIBRO uždaras". Maksimalus našumas – iki 6150 

m3/val. Minimalus išvalymo efektyvumas – nuo 85 iki 99 % (skaičiuojamas vidurkis – 92%).  

Ištraukimo ventiliatorius, pvz., NRB 504/6: našumas – 6150 m3/val.; triukšmo lygis  - 57 dBA 

 

https://www.ventiliatorius.lt/preke/nrb-504-6.870/  

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 60 dB. 
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(5) PŪV tekstilės pastato kompresorinė 

Pvz., kompresorius (22 kW) Bottarini (Italija)  

Informacijos šaltinis: http://www.energitechas.lt/oro-kompresoriai  

Sraigtiniai oro kompresoriai 22 – 37 kW galingumo ( 400 V, 50 Hz ) 

Triukšmo lygis – 67 dBA 

 

 

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 67 dB. 
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(6) Sijotuvas KSM-1 (Ištrauka iš techninio paso (2012 m.) (žr. 4.2 priedą)) 

 

 

 Modeliavimui priimta reikšmė – iki 66 dB. 
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(7) Borga Sandwich deklaracija  

120 mm storio plokštės  Rw - 32 dBA 
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Modeliavimui priimta Rwmin. reikšmė - 32 dB. 
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(8) Techninė informacija apie planuojamą medienos atliekų smulkintuvą 
(žr. 4.3 priedą) 

 
Modeliavimui priimta reikšmė – iki 99 dB bei dyz. varikliu sukeliamas triukšmas – iki 84 dBA  
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

7 Triukšmo sklaidos vertinimo ataskaita (UAB Ekokonsultacijos), įsk. 

1 priedas Užsakovo pateikti įvesties duomenys apie esamos ūkinės veiklos ir 

PŪV triukšmo šaltinius 

2 priedas UAB „Tyrimų laboratorija“ Aplinkos garso lygio matavimo 

protokolas (2020-08-12 Nr. 98-20-TA-868) 

3 priedas Ištrauka iš Kauno miesto strateginio triukšmo žemėlapio 

4 priedas Triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai 
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1. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai 

Prognozuojant triukšmo lygio pokytį aplinkinėse teritorijose buvo atliktas triukšmo sklaidos 

skaičiavimas ir modeliavimas programa CadnaA 2018 MR1 (Computer Aided Noise Abatement – 

kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema). Tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio 

apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos 4 

pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos 

Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai: 

 Pramoninis triukšmas (ISO 9613); 

 Kelių transporto triukšmas (Nordic Pred. Method (1996)). 

Skaičiuojant triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos palankiausios sąlygos triukšmo sklidimui: 

- triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m, skaičiavimo tinklelio dydis – 5 m;  

- oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 

- triukšmo slopinimas – įvertinti gretimų statinių aukščiai nagrinėjamoje teritorijoje, įvertintos 

dangų absorbcinės charakteristikos. 

- įvertintas triukšmo šaltinių darbo režimas. 

 

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai 

Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas 

matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Lietuvos higienos 

normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – Higienos norma 33:2011) pateikiamais didžiausiais leidžiamais 

triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

(žr. 1 lentelę).   

Lentelė 1. Ribinės triukšmo lygio vertės 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas Paros laikas, val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), dBA 

1. 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 

(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

7–19 (diena) 

19–22 (vakaras) 

22–7 (naktis) 

55 

50 

45 

2. 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 

(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

7–19 (diena) 

19–22 (vakaras) 

22–7 (naktis) 

65 

60 

55 
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2. Triukšmo taršos šaltiniai 

UAB „Kauno švara“ esamoje atliekų perkovimo stotyje, adresu Ašigalio g. 20, Kaunas, planuoja 

pradėti naujas veiklas tiek uždarose patalpose, tiek atviroje teritorijoje (žr. 1 priedo 2 priedėlį). 

Siekiant atskirai nustatyti teritorijoje esamų ir planuojamų stacionarių bei mobilių taršos šaltinių, taip 

pat Ašigalio gatve bei Sukilėlių ir Šiaurės prospektais į teritoriją važiuojančių esamų ir planuojamų 

transporto priemonių keliamo triukšmo sklaidą, triukšmo sklaidos modeliavimas buvo atliktas keliais 

skirtingais variantais: 

1. variantas: teritorijoje esamų (žr. 1 priedo 1 priedėlį) bei planuojamų (žr. 1 priedo 2 priedėlį) 

stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių keliamas triukšmo lygis ties PŪV teritorijos ribomis ir 

artimiausiose gyvenamosios paskirties bei visuomeninės paskirties pastatų teritorijose;  

2. variantas: dėl teritorijoje šiuo metu vykdomos veiklos (žr. 1 priedo 1 priedėlį) į sklypą 

atvažiuojančio bei dėl PŪV (žr. 1 priedo 2 priedėlį) į teritoriją planuojamų atvykti transporto 

priemonių keliamas triukšmo lygis artimiausiose gyvenamosios paskirties ir visuomeninės paskirties 

pastatų teritorijose;  

3. variantas: teritorijoje tik planuojamų (žr. 1 priedo 2 priedėlį) stacionarių ir mobilių triukšmo 

šaltinių keliamas triukšmo lygis ties PŪV teritorijos ribomis ir artimiausiose gyvenamosios paskirties 

bei visuomeninės paskirties pastatų teritorijose;  

4. variantas: tik dėl PŪV į teritoriją planuojamų atvykti transporto priemonių (žr. 1 priedo 2 

priedėlį) keliamas triukšmo lygis artimiausiose gyvenamosios paskirties ir visuomeninės paskirties 

pastatų teritorijose;  

5. variantas: teritorijoje tik planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių bei dėl PŪV į 

teritoriją planuojamų atvykti transporto priemonių (žr. 1 priedo 2 priedėlį) keliamas triukšmo lygis ties 

PŪV teritorijos ribomis ir artimiausiose gyvenamosios paskirties bei visuomeninės paskirties pastatų  

Buvo atlikti foninio triukšmo matavai ties PŪV sklypo pietine riba taškuose T1 ir T2 (žr. 2 priedą). 

Iš pietinės pusės yra arčiausiai PŪV teritorijos esantys gyvenamieji ir visuomeninės paskirties pastatai 

(žr. 1 priedo 3 priedelį). Buvo gauti tokie foniniai triukšmo lygiai (LAeqT):  

- taške T1 – 52,3 dBA,  

- taške T2 – 51,4 ± 2,8 dBA. 

Siekiant įvertinti, ar dėl PŪV teritorijoje esamų taršos šaltinių keliami triukšmo lygiai turi įtakos 

minėtuose taškuose nustatytiems foniniams ekvivalentiniams triukšmo lygiams bei liekamosioms 

vertėms, taip pat ar dėl PŪV teritorijoje esamų ir planuojamų taršos šaltinių keliami triukšmo lygiai turi 

įtakos foniniams triukšmo lygiams (žr. 3 priedą) šalia arčiausiai PŪV teritorijos esančių gyvenamųjų ir 

visuomeninės paskirties pastatų, buvo pasinaudota žemiau pateikta formule: 

dBAL
n

i





1

0,1Li

10lg10 ,    [1] 

kur: 

Li – atskirų taršos šaltinių keliamas triukšmo lygis, dB(A). 

Įmonės darbo laikas – darbo dienomis nuo 7 iki 19 val. 
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3. Triukšmo modeliavimo rezultatai 

Analizuojamoje teritorijoje esamų (žr. 1 priedą) bei planuojamų (žr. 2 priedą) stacionarių ir 

mobilių triukšmo šaltinių keliami triukšmo lygiai ties PŪV teritorijos ribomis ir šalia artimiausių 

gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties pastatų pateikti 2 lentelėje. 

Lentelė 2. 1-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai 

Vieta 
Triukšmo rodikliai 

L(dienos) (7.00-19.00) 

Ties teritorijos ribomis 

Ties PŪV šiaurine teritorijos riba 35,0-49,7 

Ties PŪV rytine teritorijos riba 34,6-48,7 

Ties PŪV pietine teritorijos riba 34,6-36,4 

Ties PŪV vakarine teritorijos riba 43,0-52,8 

Artimiausių visuomeninės paskirties pastatų (VPP) ir gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

VPP (LSMU Gimnazijos pradinė mokykla) 20,0 

GN1 (adresu Jonavos g. 288 Kaunas) 16,6 

GN2 (adresu Jonavos g. 280 ir 280A Kaunas) 18,3 

GN3 (adresu Žeimenos g. 94 Kaunas) 17,6 

GN4 (adresu Sukilėlių g. 87 Kaunas) 19,1 

GN5 (adresu Sukilėlių g. 89A Kaunas) 19,3 

GN6 (adresu Sukilėlių g. 85 Kaunas) 16,6 

GN7 (adresu Sukilėlių g. 89 Kaunas) 17,5 

GN8 (adresu Ašigalio g. 57 Kaunas) 21,0 

GN9 (adresu Ašigalio g. 55 Kaunas) 19,23 

HN 33:2011 ribinė vertė (gyvenamojoje aplinkoje) 55 

Pagrindinis privažiavimas į analizuojamą teritoriją yra per rytinėje pusėje esančią Ašigalio gatvę, 

kuri jungia teritoriją su Sukilėlių ir Šiaurės prospektais. Dėl teritorijoje vykdomos veiklos, jeigu ji 

būtų vykdoma pilnu pajėgumų ir į teritoriją planuojamo atvykti dėl PŪV transporto priemonių 

keliami triukšmo lygiai šalia artimiausių gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties pastatų 

pateikti 3 lentelėje. 

Lentelė 3. 2-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai 

Vieta 
Triukšmo rodiklis 

L(dienos) (7.00-19.00) 

Artimiausių visuomeninės paskirties pastatų (VPP) ir gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

VPP (LSMU Gimnazijos pradinė mokykla) 46,5 

GN1 (adresu Jonavos g. 288 Kaunas) 44,6 

GN2 (adresu Jonavos g. 280 ir 280A Kaunas) 42,4 

GN3 (adresu Žeimenos g. 94 Kaunas) 45,2 

GN4 (adresu Sukilėlių g. 87 Kaunas) 44,9 

GN5 (adresu Sukilėlių g. 89A Kaunas) 51,9 
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Vieta 
Triukšmo rodiklis 

L(dienos) (7.00-19.00) 

GN6 (adresu Sukilėlių g. 85 Kaunas) 46,4 

GN7 (adresu Sukilėlių g. 89 Kaunas) 35,7 

GN8 (adresu Ašigalio g. 57 Kaunas) 49,5 

GN9 (adresu Ašigalio g. 55 Kaunas) 46,2 

HN 33:2011 ribinė vertė (gyvenamojoje aplinkoje) 65 

Teritorijoje tik PŪV (žr. 2 priedą) stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių keliami triukšmo lygiai 

ties PŪV teritorijos ribomis ir artimiausiose gyvenamosios paskirties bei visuomeninės paskirties 

pastatų teritorijose pateikti 4 lentelėje. 

Lentelė 4. 3-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai 

Vieta 
Triukšmo rodikliai 

L(dienos) (7.00-19.00) 

Ties teritorijos ribomis 

Ties PŪV šiaurine teritorijos riba 29,9-49,7 

Ties PŪV rytine teritorijos riba 29,9-44,8 

Ties PŪV pietine teritorijos riba 31,0-35,1 

Ties PŪV vakarine teritorijos riba 35,1-52,7 

Artimiausių visuomeninės paskirties pastatų (VPP) ir gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

VPP (LSMU Gimnazijos pradinė mokykla) 19,4 

GN1 (adresu Jonavos g. 288 Kaunas) 16,2 

GN2 (adresu Jonavos g. 280 ir 280A Kaunas) 17,9 

GN3 (adresu Žeimenos g. 94 Kaunas) 11,8 

GN4 (adresu Sukilėlių g. 87 Kaunas) 13,1 

GN5 (adresu Sukilėlių g. 89A Kaunas) 13,3 

GN6 (adresu Sukilėlių g. 85 Kaunas) 10,4 

GN7 (adresu Sukilėlių g. 89 Kaunas) 12,1 

GN8 (adresu Ašigalio g. 57 Kaunas) 14,4 

GN9 (adresu Ašigalio g. 55 Kaunas) 13,3 

HN 33:2011 ribinė vertė (gyvenamojoje aplinkoje) 55 

Tik dėl PŪV (žr. 2 priedą) į teritoriją planuojamų atvykti transporto priemonių keliami triukšmo 

lygiai šalia artimiausių gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties pateikti 5 lentelėje. 

Lentelė 2. 4-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai 

Vieta 
Triukšmo rodiklis 

L(dienos) (7.00-19.00) 

Artimiausių visuomeninės paskirties pastatų (VPP) ir gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

VPP (LSMU Gimnazijos pradinė mokykla) 42,5 

GN1 (adresu Jonavos g. 288 Kaunas) 41,5 
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Vieta 
Triukšmo rodiklis 

L(dienos) (7.00-19.00) 

GN2 (adresu Jonavos g. 280 ir 280A Kaunas) 37,1 

GN3 (adresu Žeimenos g. 94 Kaunas) 40,1 

GN4 (adresu Sukilėlių g. 87 Kaunas) 40,3 

GN5 (adresu Sukilėlių g. 89A Kaunas) 47,7 

GN6 (adresu Sukilėlių g. 85 Kaunas) 40,1 

GN7 (adresu Sukilėlių g. 89 Kaunas) 32,6 

GN8 (adresu Ašigalio g. 57 Kaunas) 45,5 

GN9 (adresu Ašigalio g. 55 Kaunas) 39,1 

HN 33:2011 ribinė vertė (gyvenamojoje aplinkoje) 65 

Teritorijoje planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių bei dėl PŪV į teritoriją planuojamų 

atvykti transporto priemonių (žr. 2 priedą) keliami triukšmo lygiai ties PŪV teritorijos ribomis, 

artimiausiose gyvenamosios paskirties bei visuomeninės paskirties pastatų teritorijose, taip pat taškuose 

T1 ir T2 pateikti 6 lentelėje.  

Lentelė 6. 5-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai 

Vieta 
Triukšmo rodikliai 

L(dienos) (7.00-19.00) 

Ties teritorijos ribomis 

Ties PŪV šiaurine teritorijos riba 40,5-49,9 

Ties PŪV rytine teritorijos riba 39,6-56,4 

Ties PŪV pietine teritorijos riba 39,6-42,5 

Ties PŪV vakarine teritorijos riba 42,5-53,2 

Artimiausių visuomeninės paskirties pastatų (VPP) ir gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

VPP (LSMU Gimnazijos pradinė mokykla) 42,5 

GN1 (adresu Jonavos g. 288 Kaunas) 41,5 

GN2 (adresu Jonavos g. 280 ir 280A Kaunas) 37,1 

GN3 (adresu Žeimenos g. 94 Kaunas) 40,1 

GN4 (adresu Sukilėlių g. 87 Kaunas) 40,3 

GN5 (adresu Sukilėlių g. 89A Kaunas) 47,7 

GN6 (adresu Sukilėlių g. 85 Kaunas) 40,2 

GN7 (adresu Sukilėlių g. 89 Kaunas) 32,7 

GN8 (adresu Ašigalio g. 57 Kaunas) 45,5 

GN9 (adresu Ašigalio g. 55 Kaunas) 39,1 

Taškai, kuriuose buvo išmatuoti foniniai triukšmo lygiai 

T1 (pietinėje pusėje ties PŪV teritorijos riba) 39,6 

T2 (pietinėje pusėje ties PŪV teritorijos riba) 42,5 
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Triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai pateikti 4 priede. 

4. Įtakos foniniams triukšmo lygiams nustatymas 

PŪV teritorijoje planuojamų triukšmo taršos šaltinių bei dėl PŪV į teritoriją planuojamų atvykti 

transporto priemonių keliamas triukšmo lygis T1 taške išmatuotam foniniam triukšmo lygiui įtakos 

neturi, o T2 taške – nežymiai įtakoja (žr. 7 lentelę).  

Vadovaujantis Kauno miesto strateginio triukšmo žemėlapiu (žr. 3 priedą), PŪV teritorijoje 

planuojamų triukšmo taršos šaltinių bei dėl PŪV į teritoriją planuojamų atvykti transporto priemonių 

keliamas triukšmo lygis šalia arčiausiai PŪV teritorijos esančių gyvenamųjų ir visuomeninės 

paskirties pastatų esančiam foniniam triukšmo lygiui reikšmingo neigiamo poveikio neturės. 

Didžiausias nustatytas poveikis foniniam triukšmo lygiui buvo triukšmo lygio padidėjimas 0,2 dBA  

LSMU Gimnazijos pagrindinės mokyklos bei gyvenamųjų namų, esančių adresais Jonavos g. 280 ir 

280A Kaunas, aplinkoje, o 0,1 dBA padidėjimas buvo nustatytas  gyvenamųjų namų, esančių 

adresais Jonavos g. 288, Žeimenos g. 94,  Sukilėlių g. 89A, Sukilėlių g. 85 ir Ašigalio g. 57 

aplinkoje. Kitų arčiausiai esančių gyvenamųjų namų aplinkoje (adresais Sukilėlių g. 87, Sukilėlių g. 

89 ir Ašigalio g. 55) poveikis foniniam triukšmo lygiui dėl PŪV nenustatytas (žr. 7 lentelę). 

Lentelė 7. Suminiai triukšmo lygiai  

Vieta 

Triukšmo lygiai, dBA 

Sumodeliuotas 

Išmatuotas / triukšmo 

sklaidos žemėlapyje 

pateiktas foninis 

Suminis 

Taškai, kuriuose buvo išmatuoti foniniai triukšmo lygiai 

T1 (pietinėje pusėje ties PŪV teritorijos riba) 39,6 52,3 52,5 

T2 (pietinėje pusėje ties PŪV teritorijos riba) 42,5 48,6 - 54,4 49,6 - 54,7 

Artimiausių visuomeninės paskirties pastatų (VPP) ir gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

VPP (LSMU Gimnazijos pagrindinė mokykla) 42,5 55 - 59 55,2 – 59,1 

GN1 (adresu Jonavos g. 288 Kaunas) 41,5 59 - 60 59,1– 60,1 

GN2 (adresu Jonavos g. 280 ir 280A Kaunas) 37,1 50 - 54 50,2 – 54,1 

GN3 (adresu Žeimenos g. 94 Kaunas) 40,1 55 - 59 55,1 – 59,1 

GN4 (adresu Sukilėlių g. 87 Kaunas) 40,3 60 - 64 60,0 – 64,0 

GN5 (adresu Sukilėlių g. 89A Kaunas) 47,7 64 - 65 64,1 – 65,1 

GN6 (adresu Sukilėlių g. 85 Kaunas) 40,2 59 - 60 59,1 – 60,0 

GN7 (adresu Sukilėlių g. 89 Kaunas) 32,7 54 - 55 54,0 – 55,0 

GN8 (adresu Ašigalio g. 57 Kaunas) 45,5 59 - 60 59,2 – 60,1 

GN9(adresu Ašigalio g. 55 Kaunas) 39,1 59 - 60 59,0 – 60,0 

Realiomis sąlygomis, išskirti kuri triukšmo dalis yra sukeliama  autotransporto srauto, o kurią sukėlė 

pramonės įmonių vykdoma veikla nėra tikslinga, nes tiek PŪV, tiek aplinkinėse teritorijose jaučiamas 

bendras tiek autotransporto srauto, tiek pramonės keliamas triukšmas. Todėl siekiant įvertinti PŪV 

keliamo triukšmo lygio įtaką foniniam triukšmui buvo vertintas bendras tiek PŪV įrenginių, tiek PŪV 
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teritorijoje dirbančio autotransporto ir į PŪV teritoriją atvažiuojančio autotransporto keliamas triukšmo 

lygis. Kaip foninis triukšmo lygis buvo vertinamas 2017 m. Kauno miesto strateginio triukšmo 

žemėlapyje pateiktas bendras (autotransporto ir pramonės) triukšmas. Gauti rezultatai lyginami su  HN 

33:2011 didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais, gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 

sukeliamo triukšmo – 65 dBA. Pažymėtina ir tai, kad pagal  2017 m. Kauno miesto strateginio 

triukšmo žemėlapyje pateiktą informaciją, UAB „Kauno švara“ aplinkinėse teritorijose dominuojantis 

yra transporto priemonių keliamas triukšmas. Įvertinus gautus rezultatus (žr. 7 lentelę), galime teigti, 

kad nei viename analizuojamame taške PŪV keliamas triukšmas, įvertinus foninį triukšmą, neviršija 

leistinų normų. 

 

IŠVADA 

UAB „Kauno švara“ teritorijoje, adresu Ašigalio g. 20, Kaunas, esamų bei planuojamų stacionarių bei 

mobilių taršos šaltinių, taip pat viešaisiais keliais važiuojančių esamų ir planuojamų transporto 

priemonių keliami triukšmo lygiai visais sumodeliuotais variantais tiek ties PŪV teritorijos ribomis, 

tiek šalia artimiausių gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties pastatų neviršija leistinų Lietuvos 

higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių verčių. Dėl PŪV planuojami triukšmo šaltiniai matavimų 

būdu nustatytiems foniniams triukšmo dydžiams ties PŪV sklypo pietine riba taškuose T1 ir T2 

reikšmingo neigiamo poveikio neturės. Vadovaujantis Kauno miesto strateginio triukšmo žemėlapiu, 

PŪV teritorijoje planuojamų triukšmo taršos šaltinių bei dėl PŪV į teritoriją planuojamų atvykti 

transporto priemonių keliamas triukšmo lygis šalia arčiausiai PŪV teritorijos esančių gyvenamųjų ir 

visuomeninės paskirties pastatų esančiam foniniam triukšmo lygiui reikšmingo neigiamo poveikio 

neturės. 
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Priedas Nr. 1: Užsakovo pateikti įvesties duomenys  
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EKSPLIKACIJA: 

A – administracija  

APK - atliekų perkrovimo stotis  

AS – automobilinės svarstyklės 

PK1, PK2 – presavimo įrenginiai 

GA – gyvsidabrio atliekų saugojimo patalpa 

LA – lengvųjų automobilių aukštelė (2 vietos) 

 

 

Atviri triukšmo šaltiniai: 

      Pastato ventiliacinių sistemų angos 

      (8 vnt. x 65 dBA) 

             Atliekų atvežimas į APK pastatą ir 

iškrovimas (pastate) sunkiasvoriu transportu (iki 

85 dBA; iki 20/d.d, (maksimaliai - iki 54 per d.d.) 

(iki 2 - vienu metu) 

Lengvojo transporto judėjimas (iki 5 vnt./d.d, iki 

2 vienu metu) 

              Iškrauto transporto judėjimas nuo kalno į 

cokolinę teritorijos dalį   

               Supresuotomis atliekomis pakrauto 

transporto išvežimas iš įmonės teritorijos 

KD – krovimo / perkrovimo darbai dyzeliniu 

autopakrovėju (iki 85 dBA; iki 6 val./parą)  

Triukšmo šaltiniai pastate (uždaruose 

patalpose): 

Pastato APK 1-me aukšte: 

- R1 ir R2– rampos (atliekos iškraunamos ir 

nukreipiamos į cokoliniame aukštyje 

esančius pres-konteinerius) (iki 80 dBA); 

- Cokoliniame aukšte (dirba tik 1 iš PK):  

- PK1 – presavimo įrenginys Nr.1 (iki 90 dBA) 

(nuo 7 iki 19 val.) 

- PK2 – presavimo įrenginys Nr.2 (iki 90 dBA) 

(nuo 7 iki 19 val.) 

R1 

R1 

A 
H ≈4 

m 

 

APK 
H ≈10 m 

 
H <4 

m 

 

GA 
H ≈4 m 

KD 

PK1 
H <6 

m PK2

2 

Įvažiavimas į teritorija / 
išvažiavimas iš teritorijos 

 

 
AS 

LA 

Pastato dalis nuo 

PŪV atviros 

teritorijos pusės –

H  ≈ > 15 m 

1 priedėlis   Situacijos žemėlapis: UAB „Kauno švara“ esami triukšmo šaltiniai atliekų perkrovimo stotyje adresu Ašigalio g. 20 , Kaunas  
  (darbo laikas: darbo dienomis, darbo valandomis: nuo 7 iki 19 val.) 

Pastato sienos  -  mūrinės plytos (-55 dBA);  
2 aukštų:  

- H - >≈15 m (iš vakarinės pusės),  

- H- >≈10 m (iš rytinės pusės) 

- Pastato dalių (A, GA laikymo) H ≈4 m 

T2 

T1 

Triukšmo matavimo taškai:  
T1 – T2  ties sklypo ribų pietinėje pusėje 

 

Kelias nuo kalno 

Garažai 
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R1 

R1 

A 
H ≈4 

m 

 

APK 

 

 
H <4 

m 

 GA 
H ≈4 m 

KD1 

PK1 
H <6 

m PK2

2 

Įvažiavimas į teritorija / 
išvažiavimas iš teritorijos 

 

 
AS 

LA 

PŪV atvira 

teritorija Nr.2 

(tarp pastato ir 

kalno) 

 

2 priedėlis   Situacijos žemėlapis: UAB „Kauno švara“ planuojami triukšmo šaltiniai atliekų perkrovimo stotyje adresu Ašigalio g. 20 , Kaunas  
  (darbo laikas: darbo dienomis, nuo 7 iki 19 val.) (esami šaltiniai pasilieka ir pateikti 1 priedėlyje) 

PŪV 

atvira 

teritorija 

Nr. 1 

Kelias nuo kalno 

Garažai 

Planuojamos  

gelžbetoninės 

sienos: h –iki 3; 

storis – 250 mm 

RL1 

TAR1

 RL1 
 

RL2 

TAR2 
h –iki 8 

PŪV atviroje teritorijoje Nr.1: smulkintuvas, pvz., DW 3060 Buffalo Type F (iki  8 val./d.d.): medienos smulkintuvas   - iki 99 dBA (1 m atstumu nuo įrenginio); dyz. variklis – iki  84 
dBA. 
PŪV atviroje teritorijoje Nr.2: sujotuvas, pvz. KSM1 (≤66 dBA; iki 5 val../d.d.);  
TAR1 – tekstilės atliekų rankinis rūšiavimas (patalpoje veiks ventiliacinė sistema  - V1); 
TAR2 – tekstilės atliekų automatinis rūšiavimas naujame pastate (Sbendras - ≈280 m2; h – 8-10 m, sienos – Sandwich, 120 mm (-32 dBA); pastato durys (D)  – šiaurinėje ir pietinėje 

pusėje):  

 pastato šiaurinėje dalyje  (S – ≈77 m2) - Iki 6 stalų; virš kiekvieno darbo stalo – tekstilės dulkių nutraukimo sistema (6 x 60 dBA), ištraukiamas oras nukreipiamas į VĮ – KD 

valymo įrenginį, kurio atviras triukšmo šaltinis – variklis (57 dBA)); 

 pastato dalyje, virš kurios V2 ventiliacinė sistema (S – ≈126,5 m2)  -  iki  2 automatinio rūšiavimo  linijų (L1 ir L2) ir 1 – pakavimo  (3 x  83 dBA);  

 pastato pietinėje pusėje - kompresorinė (K) (67 dBA); pastate ir už pastato ribų važinės elektrinis / dujinis pakrovėjas (žr. KD2) 

RL1 – statybinių atliekų rūšiavimo linija: statybinių atliekų iškrovimas (iki 90 dBA), rankinis rūšiavimas, pakrovimas į atskirus konteinerius arba į esamą R1 rampą (atliekos patenka į 
esamą konteinerį cokoliniame aukšte PK1 (90-95 dBA) (1 PK1 ciklas – iki 10 min.; nuo 7 iki 19 val.) 
RL2 – didelių gabaritų atliekų, kitų atliekų rūšiavimo linija – su transporteriu (65 dBA), išrūšiuotų atliekų pakrovimas į atskirus konteinerius arba į esamą R2 rampą (atliekos patenka į 
esamą konteinerį cokoliniame aukšte PK2)(90 -95 dBA) (1 PK2 ciklas – iki 10 min.; nuo 7 iki 19 val.) 

K 

L1 
L2 

KD2 VĮ 

V1 

V2 

V3 

V0 

D 

D 

Smulkintuvas 

Sijotuvas 

L3 

EKSPLIKACIJA: 

A – administracija  

APK - atliekų perkrovimo stotis  

AS – automobilinės svarstyklės 

PK1, PK2 – presavimo įrenginiai 

RL1, RL2 – rūšiavimo linijos (PŪV) (iki 80 

dBA) 

GA – gyvsidabrio atliekų saugojimo patalpa 

LA – negyvųjų automobilių aukštelė (2 

vietos) 

TAR1 – tekstilės atliekų rankinis rūšiavimas; 

TAR2 – tekstilės atliekų automatinis 

rūšiavimas naujame pastate 

L1-L3– automatinio rūšiavimo / pakavimo 

linijos (TAR 2 pastate) 

V1-V3 – pastatų ventiliacinės sistemos  

VĮ – KD valymo įrenginys (stovi ant žemės) 

Atviri triukšmo šaltiniai (tik PŪV)): 

      Pastatų ventiliacinių sistemų angos 

 V0 (60 dBA; h – 10 m); V1 (63 dBA; h – 4 m); 

V2(61 dBA; h – 8 m); V3 (45 dBA; h – 8 m); VĮ 

(57 dBA; ant žemės);  

Sunkiasvorio transporto judėjimas (PŪV): 

(kiekvieno – 75-85 dBA; kartu su esamais 

šaltiniais maksimaliai – iki 98  reisų per d.d., 

iki  3 - vienu metu  

             Atliekų atvežimas į APK pastatą ir 

iškrovimas (pastate) sunkiasvoriu 

transportu  

              Iškrauto transporto judėjimas nuo 

kalno į cokolinę teritorijos dalį; taip pat 

transporto  su atliekomis smulkinimui 

               Supresuotomis / smulkintomis / 

rūšiuotomis atliekomis pakrauto transporto 

išvežimas iš įmonės teritorijos 

KD1 – krovimo / perkrovimo darbai 

dyzeliniu autopakrovėju (iki 87 dBA; iki 8 

val./d.d); 

 KD2 – krovimo / perkrovimo darbai dujiniu 

autopakrovėju planuojamame pastate ir už 

pastato ribų (iki 70 dBA; iki 8 val./d.d) 
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Autotransporto judėjimo trajektorijos viešaisiais keliais 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindiniai sunkiasvorio 
transporto srautų 
judėjimo srautai 
Pagrindiniai lengvojo 
transporto srautų 
judėjimo srautai 
 

UAB Kauno 

švara 

Perkrovimo stotis 
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3 priedėlis   Situacijos žemėlapis: UAB „Kauno švara“ artimiausi gyvenamieji namai, kiti pastatai 

KŠ 

Eksplikacija: 
KŠ – UAB Kauno švara perkrovimo stotis – PŪV teritorija 
GN – gyvenamieji pastatai 
NGP – negyvenamieji pastatai   
Artimiausi gyvenamieji namai ir kiti jautrieji objektai: 
LSMU Gimnazijos Pradinė mokykla – už ≈ 150 m į pietvakarių 
pusę nuo KŠ sklypo teritorijos; 

GN1 (Jonavos g. 288 Kaunas) – už ≈ 173 m į šiaurės vakarų pusę 
nuo KŠ sklypo teritorijos 

GN2 (Jonavos g.280 ir 280 a Kaunas) – už ≈ 170 m į vakarų rytų 
pusę nuo KŠ sklypo teritorijos 

GN3 (Žeimenos g. 94 Kaunas) – už ≈ 228 m į pietų pusę nuo KŠ 
sklypo teritorijos 

GN4 (Sukilėlių g. 87 Kaunas) – už ≈ 282 m į pietryčių pusę nuo KŠ 
sklypo teritorijos 

GN5 (Sukilėlių g. 89a Kaunas) – už ≈ 292 m į pietryčių pusę nuo 
KŠ sklypo teritorijos 

GN6 (Sukilėlių g. 85 Kaunas) – už ≈ 330 m į pietryčių pusę nuo KŠ 
sklypo teritorijos 

GN7 (Sukilėlių g. 89 Kaunas) – už ≈ 360 m į pietryčių pusę pusę 
nuo KŠ sklypo teritorijos 

GN8 (Ašigalio g.57 Kaunas) – už ≈ 324 m į rytų pusę nuo KŠ 
sklypo teritorijos 

GN9 (Ašigalio g.55 Kaunas) – už ≈ 318 m į rytų / šiaurės rytų pusę 
nuo KŠ sklypo teritorijos 

 

 
 

Kapinės 

Garažai, 

automobilių 

servisas 

(NGP) 

Garažai, 
NGP 

Parduotuvė 

(NPG) 

GN4 GN3 

GN5 

LSMU 
Gimnazijos 
Pradinė 
mokykla 

GN8 

Kauno vandenys 
tinklų cechas 

Parduotuvė, 
NGP 

GN1 
Negyvenamieji 
pastatai (NGP) 

NGP 

NGP 
NGP 

GN9 

GN2 

Negyvenamieji  
pastatai: servisai, 
parduotuvės, 
administracinės 
patalpos (NGP) 

NGP 

GN6 

GN7 
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Priedas Nr. 2: Aplinkos garso lygio matavimo protokolas 
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Priedas Nr.3: Ištrauka iš Kauno miesto strateginio triukšmo žemėlapio 
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Priedas Nr.4: Triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai  
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LSMU Gimnazijos 
Pradinė mokykla 
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

8 Sutartys su UAB „Kauno vandenys“ dėl vandens tiekimo, buitinių ir paviršinių 

nuotekų tvarkymo  
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

9 Informacija apie planuojamą paviršinių nuotekų valymo įrenginį  
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9 priedas  Informacija apie paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginį 

 

Teritorija – UAB Kauno švara atliekų perkrovimo stoties atviros užasfaltuotos teritorijos, nuo kurių 

surenkamos lietaus / paviršinės nuotekos.  

Teritorija: automobilių judėjimo kelias, aikštelė, kurioje planuojamas medienos smulkinimas, 

aikštelė, kurioje planuojama sijoti gatvių sąšlavas.  Kietų dangų plotas - 0,975 ha – iki 1 ha  

Turi būti suprojektuota naftos produktų gaudyklė – našumas – iki 15 l/s; maksimaliam  pralaidumui 

– 150 l/s. 

 

Siūlomas Linberg naftos produktų skirstytuvas - Lpeter C (Light liquid separator, Class I) NS-15. 

http://www.linberg.eu/separation-technology/lpeter-p.html  
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NS Sludge trap Storage capacity of light 
mineral liquids 

Dimension drawing 
number 

15 3000 510 l S-16013 
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Linberg Lpetec  C paskirtis:  

Removing of free light liquids, particularly petroleum substances from industrial or rainwater //  

Laisvų lengvų skysčių, ypač naftos medžiagų, pašalinimas iš pramoninių ar paviršinių ( lietaus) 

nuotekų. 

 

Separatoriai veikia suspensijos ir laisvos alyvos gravitacinio atskyrimo principu atskyrimo zonoje ir 

smulkiai disperguotų aliejaus junginių bei nestabilios jų emulsijos atskyrimu ant koalescencijos 

filtro.  

Perteklinės  nusėdančios medžiagos laikomos dumblo duobėje. Paprastai, separatoriai įrengti  

automatine signalizavimo sistema, kai talpykla  užpildoma naftos produktais.  

 

Privalumai: 

 Visiškas visų EN 858 reikalavimų 

laikymasis. 

 Lengvas montavimas be jokių 

papildomų betoninių darbų. 

 Integruota dumblo gaudyklė. 

 Nuimamas koalescuojantis įdėklas. 

 Integruota mėginių ėmimo vieta. 

 Automatinis veikimas - automatinis 

išjungimas. 

 BEGU prieiga apima EN 124 

reikalavimus. 

 Lengvas priėjimas. 

 Greita ir lengva priežiūra. 
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Technologinė schema 

AZ – automatinis išjungimas; 

BN – betoninė talpa (rezervuaras) 

KV – koalescensijos intarpas 

LK -   nuosėdų gaudyklė 

OK – naftos produktų talpykla 

OV – mėginio ėmimo vieta 

PO – prieigos dangtis 

SZ – atkyrimo zona 

VP – veleno žiedas 

ZD – uždengimo  / dangčio plokštė 
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Preliminarios nuotekų valymo įrenginio vietos žemės sklype (informacija bus tikslinama 

techniniame projekte) 

 

 

Valymo įrenginys 

Ėminio paėmimo 

vieta 
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

10 2019-07-16 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialo Agrocheminių 

tyrimų laboratorijos tyrimo protokolas K610 (4 mėginių – gatvių sąšlavų 

cheminės sudėties tyrimo rezultatai) 
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LTETUVoS AGRARTNTU rn iurSru MoKSLU cENTRo
FILIALAS AGROCHEMINIU TYRIMU LABORATORIJA
ANALITTNIS SKYRIUS 1(2) puslapis

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. K 610

2019-07-t6

UZsakovas: UAB ..Kauno Svara" Statybininku s.3. Kaunas

Tiriamojo eminio identifikavimas: kodas, pavadinimas, kiekis-

K 610-1 Gatviq s45lavos Nr.1, 1 kg

K 610-2 Gatviq sqllavos Nr.2, 1 kg

K 610-3 Gatviq sq5lavos Nr.3, I kg

K 610-4 Gatviq s45lavos Nr.4, I kg

UZsakovo pateikta informacija: eminio atrinkimo vieta ir data, atrinkimo akto Nr. arba kitas lydintis

dokumentas*- K 610-1 Sluota .,Brodway" satvd,2019-07-02. K 610-2 Sluota..Vakumas" satve 2019-

07-02. K 610-3 Sluota Salieatviai 2019-07-03. K 610-4 Miksas 2019-07-04.

Eminiu pa6mimo aktas 2019-07-04

Emin[ pristate: UAB ..Kauno Svara" ekologe-vadybininke Simona Jak5tiend

Emin[ pridme: 2019-07-04 prekiu ir oaslauqu oirkimo specialistas Sariinas Antanaitis

Tyrimo metodai ir rezultatai: Eliuato paruoSimas LST EN 12457 -2:2003. Ekstrakcijai imta 90 g sauso

m6ginio Slako ir 900 ml distiliuoto vandens, L/S =10llkg

Savanoriq pr.287 Telefonas (8*37) 3l 1520, 3 I l513 [mones kodas 302474021 Atsisk.s-ta LT864010042500070238
LT 50127 Kaunas PVM kodas LT 100005122310 AB Luminor bankas
E-mail analize@agrolab.lt http://www.agrolab.lt Kodas 40100

TyrimU parametras Eminio kodas ir tyrimo rezultatai Tyrimo metodai ( Zymuo)
K 610-1 K 6t0-2 K 610-3 K 610-4

Dregme % 3,93 10,24 25,4 9,89 LST EN 12880:2002

Granuliometrind suddtis 7o : Gravimetrinis
Frakcija <10 mm 97,1 82,0 89,3 85,6
Frakcija 10-20 mm 2,6 14,7 2,1 8,1

Frakcija >20 mm 0,3 3,3 8,6 6,3
Plastikai >20 mm o/o nerasta nerasta 0,5 nerasta LVP K-01:2016
Metalai >20 mm o/o nerasta nerasta nerasta nerasta
Akmenys >20 mm o/o 0,3 3,3 nerasta 4,6
Kitos medZiagos >20 mm o nerasta nerasta 8,1 1,7
Sausoje medZiagoje :

Chloridai ( Cl) mg/kg 780 284 3s45 425 LAND 63-2004

Fluoridai (F) mglkg 1,4 1,3 1,5 1,2 ISO 10359-l:1998
Sulfatai ( SO+) mg/kg 170 210 250 ls0 AOAC 973.57
Kadmis (Cd) mg/kg <0,002** <0,002 <0,002 <0,002 LST EN ISO 15586:2004
Svinas (Pb) mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 LST EN ISO 1 1885:2009

Selenas (Se) mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 LST EN ISO 15586:2004

Chromas (Cr) mg/kg <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 LST EN ISO I 1885:2009

Nikelis (Ni) rng/kg <0,1 <0, I 0,42 <0,1 LST EN ISO 11885:2009

Varis (Cu) melke <0,6 <0,6 1,46 <0,6 LST EN ISO I 1885:2009

Cinkas (Zn) m{kg 0,35 <0,3 ll,9 0,38 LST EN ISO I 1885:2009

Baris'(Ba) mg/kg <0,5 <0,5 1,27 <0,5 LST EN ISO 1 1885:2009

Molibdenas (Mo) mg/kg <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 LST EN ISO I 1885:2009
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2(2) puslapis

TYRIMU PROTOKOLO Nr. K 610 tpsinys

2019-07 -t6

Tyrimq parametras Eminio kodas ir tyrimo rezultatai Tyrimo metodai ( Zymuo)
K 610-1 K 610-2 K 610-3 K 610-4

Stibis (Sb) mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 LST EN ISO I 1885:2009
Arsenas (As) mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 LST EN ISO 15586:2004
Gyvsidabris (Hg) mg/kg 0,006 0,0001 0,0001 0,0003 LST EN ISO 12846:2012
E,liuato pH 8,9 7,9 5,6 8,9 LST EN ISO 10523:2012
IStirpusi organine anglis (IOA)
mCke

882 t41 1693 706 LST rSO 8245 -2003

Bendra organine anglis( BOA)
%

0,65 0,59 2,37 10,9 LST EN 15936:2012

BIK ( sausoji liekana) mdkg 2928 720 51200 4108 AOAC 920.193
Sarmq neutralizavimo geba
(SNCI mol/kg

0,026 0,01 I 0,033 LST CEN/TS 15364:2006

RUgSd iq neutralizavimo geba
(RNG) mol/kg

0,067

* Analitinis skyrius uZ eminiq atrinkim4 ir uZsakovo

* *<0,002- nustatymo riba

Tyrimq atlikimo data: 2019-07 -16

I(okybes kontroles chemike

Vyriausioji chemike

pateiktq informacij q neatsako.

$fficlr7 
/ Atma Ratkeliene

fu 
JulijaPetrauskiene

!:. 
-/

-'-*-J-

Tyrimo rezultatai galioja tik pateiktam tiriamajam eminiui.

Be ra5ti5ko skyriaus sutikimo tyrimq protokolo dalys negali biiti dauginamos.

Savanoriq pr. 287 Telefonas (8*37) 311520, 311513
LT 50127 Kaunas
E -mai I analize@agro lab. lt http ://www. agro I ab. lt

[mones kodas 302474021
PVM kodas LT 100005122310

Atsisk. s-ta LT8640 I 00 4250007 0238
AB Luminor bankas
Kodas 40100

ffi,
is,

rYRrM 
^t /*/
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

11 Informacija apie veikloje planuojamas chemines medžiagas (ištraukos iš SDL )  
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11 priedas Ištraukos iš planuojamų naudoti cheminių medžiagų SDL ir techninės 

duomenų informacijos 
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

12  Ištraukos iš GPAIS dėl esamos veiklos 

 Esamų R12 ir S5 veiklų medžiagų (atliekų) įvednių ir išvedinių balansai 

 Planuojamų veiklų (R12 ir arba S5, R3 ir R5) medžiagų (atliekų) įvednių 

ir išvedinių balansai 
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12.1 priedas Esamų R12 ir S5 veiklų medžiagų (atliekų) įvednių ir išvedinių balansai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Atliekos tolimesniam naudojimui R būdu: 
               14 000 t/m.     14 000 t/m. 

56 t/d.d.   56 t/ d.d. 
       

1 pav. R12 atliekų tvarkymo veikla APS teritorijoje (rankinis išmontavimas, rūšiavimas) 

(leidžiami pajėgumai pagal leidimą) (darbo laikas 250 d.d./m., nuo 7.00 iki 19.00 val.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

R12 atliekų 
tvarkymo būdas 
(išmontavimas / 

rūšiavimas) 
APS pastate  
(žr. 1 pav.) 

 

Išvediniai, vnt./m.: 

15 01 03 medinė pakuotė;  

19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 
(atskaitoje -  19 12 07 03); 

19 12 02  juodieji metalai (atskaitoje -  19 
12 02 07) 

17 02 01 medis;  

19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 
(atskaitoje -  19 12 07 03); 

19 12 02  juodieji metalai  
(atskaitoje -  19 12 02 07) 

15 01 03 medinė pakuotė;  

19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 
(atskaitoje -  19 12 07 03); 

19 12 02  juodieji metalai  
(atskaitoje -  19 12 02 07); 

19 12 12 08  kitos mechaninio atliekų 
(įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo 
atliekos, nenurodytos 19 12 11   
(atskaitoje -  19 12 07 08) 

 

Ivediniai, vnt./m. : 

15 01 03 medinė pakuotė – iki 10 
000 t 
 
 
 
 
 
 
 
17 02 01 medis (iš statybinių 
atliekų srauto) – iki 2000 t  

 
 
 
 
 
 

20 01 38 mediena, nenurodyta *20 
01 37 – iki 2000 t (iš komunalinių 
atliekų srauto) 

 
 
 
 

≈ 10 000 t 
 
 
 
 
 
 

≈ 2 000 t 
 
 
 
 
 
 
    
 

≈ 2 000 t 
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              iki 145 000 + 700 t/m.     145 700  t/m.   
  iki 580 + 2,8  t/d.    582,8  t/d. 
 
 

2 pav. S5 galima atliekų tvarkymo veikla APS teritorijoje (rūšiavimas, suspaudimas) (leidžiami 

pajėgumai pagal leidimą) (darbo laikas: 250 d.d./m., nuo 7.00 iki 19.00 val.)  

 

 

 

 

 
 
 
 

S5 atliekų tvarkymo 
būdas APS pastate  
(žr. 1 pav.): 
 - rūšiavimas 
(S502); 
-  suspaudimas 
(S504) 

 

Išvediniai, vnt./m.: 

15 01 02  plastikinė kartu su PET pakuotė 
(supresuota);  
(atskaitoje -  15 01 02 01 ir 15 01 02 02) 

20 03 01 mišrios komunalinės atliekos 
(tolimesniam šalinimui) 

20 03 01  mišrios komunalinės atliekos 
(supresuotos) (tolimesniam šalinimui) 

19 12 02  juodieji metalai  
(atskaitoje -  19 12 02 07) (supresuoti) 
(tolimesniam naudojimui) 

19 12 04 plastikai ir gumas  
(apskaitoje – 19 12 04 07) (supresuoti) 
(tolimesniam naudojimui) 

19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 
(atskaitoje -  19 12 07 03); 

19 12 12 08  kitos mechaninio atliekų 
(įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo 
atliekos, nenurodytos 19 12 11   
(atskaitoje -  19 12 07 08) (šalinimui arba 
naudojimui) 

Ivediniai, vnt./m. : 

15 01 02  plastikinė kartu su PET 
pakuotė – iki 700 t 
 
 
 
 
 

20 03 01  mišrios komunalinės 
atliekos – iki 145 000  t  

 
 
 
 

 
 
 
 

≈ 700 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈ 145 000 t 
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1 pav.  Esamas APS pastatas (dalis 1-ojo ir cokolinio aukšto)  
 

 

Pastato 1-ojo 
aukšto dalis;  

H ≈ 10 m 

Atliekos nukreipiamos į 
cokoliniame aukšte  esamus 

presavimo (tankinimo) įrenginius 
(PK1 ir PK2)    

Atliekų 
iškrovimo 
rampa R1 

Atliekų 
iškrovimo 

rampa Nr.2 

Įvažiavimas į pastatą iš 
Ašigalio g.  
(per svarstykles) 

Išvažiavimas iš pastato į 
Ašigalio g.  
(per svarstykles) 

PK1    

PK2    

Atliekų laikymo vietos 
(konteineriuose) 

Pastato cokolinio  aukšto 
dalis 

Atliekų rūšiavimo 
linija  
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12.2 priedas Planuojamų veiklų (R12 ir arba S5, R3 ir R5) medžiagų 

(atliekų) įvednių ir išvedinių balansai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Didelių gabaritų atliekų (20 03 07) (pagrinde – baldų) atskyrimo (S509), rūšiavimo 

(S502) veiklų srautų diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) Didelių gabaritų atliekų (20 03 07) (pagrinde – baldų) išmontavimo, rūšiavimo (R12) 
veiklų srautų diagrama 

1 pav.   Didelių gabaritų atliekų (kodas – 20 03 07) apdorojimo - paruošimo naudoti 
veiklos (R12 kodo veikla) arba naudoti ir šalinti veiklos (S5 kodo veikla) srautų 
diagramos 

1Preliminarūs kiekiai, atsižvelgiant į gerąją praktiką ir mokslinius darbus [26] 

Atliekų 

priėmimas pastate 
(pietinėje dalyje) 

V – 30 m3 

Atliekų 

atskyrimas / 
rūšiavimas 

(rankinis) (S5) 

Didelių gabaritų atliekos 

(20 03 07) – iki 15 000 
t/m. (iki 60 t/d.) 

 

Kodas Pavadinimas Patikslintas 

kodas apskaitai 

1Preliminarūs 

kiekiai 

t/m. t/d.d 

19 12 01 popierius ir 
kartonas 

19 12 01 02 400 1,6 

19 12 02 juodieji metalai 
 

19 12 02 07 900 3,6 

19 12 03 spalvotieji metalai 

 

19 12 03 05 300 1,2 

19 12 04 plastikai ir guma 

 

19 12 04 07 1 500 6 

19 12 05 Stiklas 

 

19 12 05 03 1 000 4 

19 12 07 mediena, 

nenurodyta 
19 12 06 

19 12 07 03 9 300 37,2 

19 12 08 tekstilės gaminiai 
 

19 12 08 04 800 3,2 

Tvarkant S5 būdu gali susidaryti šalinamas srautas: 

19 12 12 kitos mechaninio 
atliekų (įskaitant 

medžiagų 
mišinius) 

apdorojimo 
atliekos, 

nenurodytos 
19 12 11 

19 12 12 08 800  3,2 

 
 

 

Į AŽ konteinerį, toliau 

– į PK2 per R2 rampą 

(į presavimą arba 

smulkinimą) 

 
Į AŽ konteinerius: 

2 vnt.x1,1 m3 (prie R2) 

Į AŽ konteinerius: 

2 vnt.x1,1 m3 (prie R2) 

 

Į AŽ konteinerius: 

2 vnt.x10 m3 , toliau - į 

PK2 (presavimą) per 

R2 rampą 

Į didmaišius prie 

rūšiavimo linijos: 

5 vnt.x1,3 m3, toliau – į 

R2 smulkinimui 

 
Į R2 rampą ir į 

smulkintuvą 

 

Į tekstilės atliekų 

apdorojimą (R12) 

 

Į konteinerius (3 x 1,1 

m3),  toliau per R2 į 

PK2 ir išvežimui 

(srautas - tolimesniam 

šalinimui) 

 

Atliekų laikymas 

konteineriuose 
V: 30 m3 x 5 vnt. 

(R13) (KLA5) 

Atliekų 

priėmimas pastate 
(pietinėje dalyje) 

V – 30 m3 

Atliekų 

atskyrimas / 
rūšiavimas 

(rankinis) (S5) 

Didelių gabaritų atliekos 

(20 03 07) – iki 15 000 
t/m. (iki 60 t/d.) 

 

Kodas Pavadinimas Patikslintas 

kodas apskaitai 

1Preliminarūs 

kiekiai 

t/m. t/d.d 

19 12 01 popierius ir 
kartonas 

19 12 01 02 400 1,6 

19 12 02 juodieji metalai 
 

19 12 02 07 900 3,6 

19 12 03 spalvotieji metalai 
 

19 12 03 05 300 1,2 

19 12 04 plastikai ir guma 

 

19 12 04 07 1 500 6 

19 12 05 Stiklas 

 

19 12 05 03 1 000 4 

19 12 07 mediena, 

nenurodyta 
19 12 06 

19 12 07 03 9 300 37,2 

19 12 08 tekstilės gaminiai 
 

19 12 08 04 800 3,2 

19 12 12 kitos mechaninio 
atliekų (įskaitant 

medžiagų 
mišinius) 

apdorojimo 
atliekos, 

nenurodytos 
19 12 11 

19 12 12 08 2800  3,2 

 
 

 

Į AŽ konteinerį, toliau 

– į PK2 per R2 rampą 

(į presavimą arba 

smulkinimą) 

 
Į AŽ konteinerius: 

2 vnt.x1,1 m3 (prie R2) 

Į AŽ konteinerius: 

2 vnt.x1,1 m3 (prie R2) 

 

Į AŽ konteinerius: 

2 vnt.x10 m3 , toliau - į 

PK2 (presavimą) per 

R2 rampą 

Į didmaišius prie 

rūšiavimo linijos: 

5 vnt.x1,3 m3, toliau – į 

R2 smulkinimui 

 
Į R2 rampą ir į 

smulkintuvą  

Į tekstilės atliekų 

apdorojimą (R12) 

 
Į konteinerius (3 x 1,1 

m3), toliau -  per R2 

rampą į PK2 

 

Atliekų laikymas 

konteineriuose 
V: 30 m3 x 5 vnt. 

(R13) (KLA5) 
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(a) Mišrių statybinių ir griovimo atliekų (17 09 04) rūšiavimo (S502) veiklos srautų diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Mišrių statybinių ir griovimo atliekų (17 09 04) rūšiavimo (R12) veiklos srautų 

diagrama 

2 pav.  Mišrių statybinių ir griovimo atliekų, nenurodytų 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 

(kodas – 17 09 04) apdorojimo - paruošimo naudoti veiklos (R12 kodo veikla) 

arba naudoti ir šalinti veiklos (S5 kodo veikla) srautų diagramos 

1Preliminarūs kiekiai, atsižvelgiant į gerąją praktiką ir mokslinius darbus [26]. 

 

 

Atliekų 

priėmimas pastate 
(šiaurinėje dalyje) 

Atliekų 

rūšiavimas 
(rankinis) (S5) 

(S teritorijoje) 
70 m2 

Mišrios statybinės ir 

griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03  
(17 09 04) – iki 15 000 

t/m. (iki 60 t/d.) 
 

Kodas Pavadinimas Patikslintas 

kodas 
apskaitai 

1Preliminarūs 

kiekiai 

t/m. t/d.d 

19 12 01 popierius ir kartonas 19 12 01 02 400 1,6 

19 12 02 juodieji metalai 

 

19 12 02 07 600 2,4 

19 12 03 spalvotieji metalai 

 

19 12 03 05 300 1,2 

19 12 04 plastikai ir guma 

 

19 12 04 07 400 1,6 

arba 
17 02 03 

plastikas 17 02 03 

19 12 05 Stiklas 
 

19 12 05 03 850 3,4 

arba  
17 02 02 

Stiklas  17 02 02 

19 12 07 
 

mediena, nenurodyta 
19 12 06 

19 12 07 03 3000 12 

17 01 01 betonas 17 01 01 1800 7,2 

17 01 02 plytos 17 01 02 1800 7,2 

17 01 03 čerpės ir keramika 17 01 03 1800 7,2 

17 01 07 betono, plytų, čerpių ir 
keramikos gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 01 06 

17 01 07 1800 7,2 

17 05 04 gruntas ir akmenys, 

nenurodyti 17 05 03 

17 05 04 1800 7,2 

Tvarkant S5 būdu gali susidaryti šalinamas srautas: 

19 12 12 kitos mechaninio atliekų 
(įskaitant medžiagų mišinius) 

apdorojimo atliekos, 
nenurodytos 19 12 11 

19 12 12 08 450  1,8 

 

Į PK1 per R1 rampą (į 

presavimą arba 

smulkinimą) 

 

Į AŽ konteinerius:  

2 x1,1 m
3
 

Į AŽ konteinerius: 

2 x1,1 m
3
 

 

Į AŽ konteinerių: 

1 x10 m3, į PK1 

(presavimą) per R1 

rampą Į AŽ konteinerių: 

1 x10 m3, į per R1 

rampą (smulkinimas) 

Į konteinerį per R1 

rampą ir į smulkintuvą 

 

Atliekų laikymas 
numatytoje 

vietoje (R13):  
S – 30 m2; V -75 

m3  (iki 180 t ) 
 

AŽ didmaišuose šalia 

rampos (5 vnt. x 1,3 

m3); vėliau – 30 m3 

kont. KLA5 

teritorijoje) 

Į AŽ konteinerius šalia 

S teritorijos, vėliau – į  

30 m3konteinerius 

KLA5 teritorijoje 

Į 30 m3konteinerius 

KLA5 teritorijoje 

Atliekų 
priėmimas pastate 

(šiaurinėje dalyje) 

Atliekų 

rūšiavimas 
(rankinis) 

(R12) 
(S teritorijoje) 

70 m2 
 

Atliekų laikymas 
numatytoje 

vietoje (R13):  
S – 30 m2; V -75 

m3  (iki 180 t ) 

Kodas Pavadinimas Patikslintas 
kodas 

apskaitai 

1Preliminarūs 
kiekiai 

t/m. t/d.d 

19 12 01 popierius ir kartonas 19 12 01 02 450 1,8 

19 12 02 juodieji metalai 

 

19 12 02 07 
600 2,4 

19 12 03 spalvotieji metalai 

 

19 12 03 05 
300 1,2 

19 12 04 plastikai ir guma 

 

19 12 04 07 

400 1,6 
arba 

17 02 03 

plastikas 17 02 03 

19 12 05 Stiklas 
 

19 12 05 03 

850 3,4 
arba  
17 02 02 

Stiklas  17 02 02 

19 12 07 
 

mediena, nenurodyta 
19 12 06 

19 12 07 03 
3000 12 

17 01 01 betonas 17 01 01 1900 7,6 

17 01 02 plytos 17 01 02 1900 7,6 

17 01 03 čerpės ir keramika 17 01 03 1900 7,6 

17 01 07 betono, plytų, čerpių ir 
keramikos gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 01 06 

17 01 07 
1900 7,6 

17 05 04 gruntas ir akmenys, 

nenurodyti 17 05 03 

17 05 04 
1800 7,2 

 

Mišrios statybinės ir 

griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03  
(17 09 04) – iki 15 000 t/m. 

(iki 60 t/d.) 
 

Į PK1 per R1 rampą (į 

presavimą arba 

smulkinimą) 

 
Į AŽ konteinerius:  

2 x1,1 m3 

Į AŽ konteinerius:  

2 x1,1 m3 

Į AŽ konteinerių: 

1 x10 m3, į PK1 

(presavimą) per R1 

rampą 

Į AŽ konteinerių: 

1 x10 m3, į per R1 

rampą (smulkinimas) 

Į konteinerį per R1 

rampą ir į smulkintuvą 

 
 

Į AŽ konteinerius šalia 

S teritorijos, vėliau – į  

30 m3konteinerius 

KLA5 teritorijoje 
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Įvediniai, t/m.  
 

 1Išvediniai, t/m. 

1Mediena, 
nenurodyta  
*20 01 37 

20 01 38 Iš komunalinių atliekų 
srauto  

2 000 
 

 
 
 

 

 

Medienos, 

popieriaus ir 

kartono atliekų 

smulkinimas 
(R12 veikla) 

 
 

Projektinis: 
Iki 25 t/val.; 

Iki 200 t/d.d.; 
Iki 48 000 t/m. 

 
Planuojami realiai: 

31 340 t/m. 
iki 125,4 t/d.d. 
iki 15,67 t/val. 

(naudojami PAV ir 
PVSV) 

19 12 07 arba  
19 12 10 
 

2000 

1Medis 17 02 01 Iš statybos atliekų srauto  2 000 
 

19 12 07 arba  
19 12 10 
 

2000 
 

Mediena, 
nenurodyta  
*19 12 06 

19 12 07 Priimant iš kitų atliekų 
tvarkytojų 

2 000 19 12 07 arba  
19 12 10 
 

14 300 
 

Išrūšiuojant didelių 
gabaritų atliekas (20 03 
07) (žr. 1 pav.) 

9 300 

Išrūšiuojant mišrias 
statybines atliekas (17 09 
04) (žr. 2 pav.) 

3 000 

Popierius ir 
kartonas 

19 12 01 Priimant iš kitų atliekų 
tvarkytojų 

400 19 12 01 arba  
19 12 10 

1 440 
 

Išrūšiuojant didelių 
gabaritų atliekas (20 03 
07) (žr. 1 pav.) 

400 

Išrūšiuojant mišrias 
statybines atliekas (17 09 
04) (žr. 2 pav.) 

400 

Išrūšiuojant kitaip 
neapibrėžtos frakcijos 
atliekas (20 01 99)  

240 

Miškininkystės 
atliekos 

02 01 07 Parkų tvarkymo (pvz., 
elmai ir pan.) 

800 19 12 07 arba  
19 12 10 

800 

Pjuvenos, 
drožlės, kt., 
nenurodyti 
*03 01 04 

03 01 05 Medienos perdirbimo ir 
plokščių bei baldų 
gamybos atliekos 
 
-II- 

5 000 19 12 07 arba  
19 12 10 
 

5 700 
 

Kitaip 
neapibrėžtos 
atliekos 

03 01 99 700 

Medžio žievės 
ir medienos 
atliekos 

03 03 01 Medienos masės, 
popieriaus bei kartono 
gamybos ir perdirbimo 
atliekos 

600 19 12 07 arba  
19 12 10 

600 

Perdirbti 
skirto 
popieriaus ir 
kartono 
rūšiavimo 
atliekos 

03 03 08 4 500 19 12 01 
 
 
 
 
Suma: 

4 500 
 

     Smulkintos 
medienos atliekos  

Iki 25400 

     Smulkintos 
popieriaus ir 
kartono atliekos 

Iki 5940 

3 pav.  Medienos, popieriaus ir kartono atliekų smulkinimas naujame smulkinimo 

įrenginyje (R12 veikla) 

 1Atliekos išvediniuose (kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., 

rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos): 

19 12 01  popierius ir kartonas 
12 12 01 02 kitas popierius ir kartonas 
19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 
19 12 07 03 kita mediena 
19 12 10 degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) 
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1Įvediniai    Išvediniai, t/m.  
     
Mediena, nenurodyta  
*20 01 37 

20 01 38 Iš komunalinių atliekų srauto   
Medienos atliekų 

smulkinimas, 
gaminant biokurą 

 
(R3 veikla) 

 
 

Planuojami realiai: 
7100 t/m. 

iki 28,4 t/d.d. 
iki 3,55 t/val. 

 

 
Biokuras –  
iki 7100  

Medis 17 02 01 Iš statybos atliekų srauto  
Mediena, nenurodyta  
*19 12 06 

19 12 07 Priimant iš kitų atliekų tvarkytojų 
Išrūšiuojant didelių gabaritų atliekas iš 
komunalinių atliekų srauto (20 03 07)  
Išrūšiuojant mišrias statybines atliekas (17 09 
04)  

Pjuvenos, drožlės, 
skiedros, medienos 
drožlių plokštės ir 
fanera, nenurodyti 
*03 01 04 

03 01 05 Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų 
gamybos atliekos 

Kitaip neapibrėžtos 
atliekos 

03 01 99 

Miškininkystės 
atliekos 

02 01 07 Parkų tvarkymo (kelmai ir pan.) 

Medžio žievės ir 
medienos atliekos 

03 03 01 Medienos masės, popieriaus bei kartono 
gamybos ir perdirbimo atliekos 

 

4 pav.  Medienos ir kitų atliekų smulkinimas naujame smulkinimo įrenginyje, gaminant 

biokurą (R3 veikla) 

1Biokuro gamybai tinkamų atliekų kiekio preliminarus įvertinimas [26]: 

 
Medienos atliekos pavadinimas 

Atliekos 
kodas 

Biokuro 
dalis, % 

Biokuro 
dalis, t 

Mediena, nenurodyta *20 01 37 20 01 38 ≤10  200 
Medis 17 02 01 ≤ 25 % 500 
Mediena, nenurodyta  *19 12 06 19 12 07 ≤ 25 % 3575 

Pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, 
nenurodyti *03 01 04 

03 01 05 ≤ 25 % 1250 

Kitaip neapibrėžtos atliekos 03 01 99 ≤ 25 % 175 
Miškininkystės atliekos 02 01 07 ≤ 100 % 800 
Medžio žievės ir medienos atliekos 03 03 01 ≤100 % 600 
  Suma: 7100  
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Įvediniai, t/m.      Išvediniai, t/m. 

 

Plastikai ir guma 19 12 04 
(19 12 04 07) 

1Iš komunalinio atliekų 
srauto (po antrinio rūšiavimo 
įmonėje) 

1490  
 
Plastiko 
atliekų 
presavimas  
(sutankinimas)  
R12 veikla 
 
 
Iki 1,4 t/val.; 
Iki 14 t/d.d; 
Iki 3 480 t/m.  
 
(dirbant darbo 
dienomis nuo 
7 iki 19 val.) 
 

Supresuotos 
(sutankintos) 
atliekos, 
kurių kodas -  
19 12 04, 
patikslintas 
kodas - 
19 12 04 07 – 
iki 3480  t/m.  
 

Plastikai ir guma 19 12 04 
(19 12 04 07) 

2Iš komunalinio atliekų 
srauto (po antrinio 
rūšiavimo) 

2240 

Plastikas  
arba 
Plastikai ir guma 

17 02 03 
arba 
19 12 04 
(19 12 04 07) 

Iš išrūšiuoto mišriųjų 
statybinių atliekų srauto 
/arba priimta iš kitų atliekų 
tvarkytojų 

400 

Plastikai ir guma 19 12 04 
(19 12 04 07) 

Iš išrūšiuoto didelių gabaritų 
atliekų srauto ir /arba 
priimta iš kitų atliekų 
tvarkytojų 

1500 

Plastikai ir guma 19 12 04 
(19 12 04 07) 

Iš išrūšiuotos tekstilės atliekų 
srauto 

50 

Plastikų atliekos 
(išskyrus pakuotes) 

02 01 04 Iš žemės ūkio ir panašios 
veiklos 

100 

Plastiko drožlės ir 
nuopjovos 

12 01 05 Plastikinių gaminių gamyba  300 

3Plastikinės (kartu 
su PET 
(polietilentereftalat
as)) pakuotės 

15 01 02 Pakuočių atliekos 400  

       

 

5 pav. Plastiko atliekų suspaudimas (sutankinimas) presavimo įrenginyje (R12 veikla) 

1Planuojama priimti iki 700 t/m. 20 01 39 kodo atliekų, iš kurių rankiniu būdu išrūšiuoti iki 30 

proc. (210 t/m.) 19 12 12 kodų atliekų (t.y. kitas mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų 

mišinius) apdorojimo atliekas, nenurodytas 19 12 11)), likusis srautas – 490 t/m. į 

sutankinimą. 

2Planuojama priimti iki 800 t/m. 20 01 99 kodo atliekų, iš kurių rankiniu būdu išrūšiuoti iki 30 

proc. (240 t/m. plastiko atliekų (kodas - 19 12 04, patikslintas kodas – 19 12 04 07), iki 30 proc. 

popieriaus ir kartono atliekų (kodas  - 19 12 01, patikslintas kodas –19 12 01 02), iki 30 proc. 

stiklo atliekų (kodas - 19 12 05, patikslintas kodas –19 12 05 03) ir 10 proc. kitų mechaninio 

atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekas, nenurodytas 19 12 11 (kodas - 19 12 

12, patikslintas kodas – 19 12 12 08); 

3Veiklos vykdytojas jau turi leidimą tvarkyti šias atliekas S5 būdu iki 700 t/m., pradėjus PŪV šis 

kiekis sumažės iki 400 t/m. 
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Įvediniai, t/m.       Išvediniai, t/m. 

 
1Stiklas 20 01 02 Iš komunalinio atliekų 

srauto  
35  

Stiklo atliekų 
smulkinimas 
(sutankinimas)  
(R12 veikla) 
 
Iki 1,2 t/val.; 
Iki 11,7 t/d.d; 
Iki 2925 t/m. 
(dirbant darbo 
dienomis nuo 
7 iki 19 val.) 
 

Susmulkintos 
(sutankintos) 
stiklo atliekos:  
19 12 05  
(19 12 05 03) – 
2925 t/m. 

Stiklas 17 02 02 
arba 
19 12 05 
(19 12 05 03) 

Iš išrūšiuoto mišriųjų 
statybinių atliekų 
srauto ir/arba priimta 
iš kitų atliekų 
tvarkytojų 

850 

Stiklas 19 12 05 
(19 12 05 03) 

Iš išrūšiuoto didelių 
gabaritų atliekų srauto 
ir /arba priimta iš kitų 
atliekų tvarkytojų 

1000 

Stiklas 19 12 05 
(19 12 05 03) 

Iš komunalinio atliekų 
srauto (kitaip 
neapibrėžtos frakcijos 
atliekų antrinio 
rūšiavimo įmonėje ) 

240 

Stiklo 
pakuotės 

15 01 07 Stiklo pakuotės 800 

 

 

6 pav. Stiklo atliekų suspaudimas (sutankinimas) presavimo įrenginyje (R12 veikla) 

 

Lentelė 1.   Gatvių valymo liekanų paruošimas naudojimui ir šalinimui (S5 veikla) arba 
naudojimui (R12 veikla) 

Atliekų 
pavadinimas 

Kodas Kilmė Planuojami 
kiekiai, t/m. 

S5 arba R12 Planuojamos gaminti 
atliekos  

1  2  3  4 5 6 7 

Gatvių valymo 
liekanos 

20 03 03 Iš komunalinio 
atliekų srauto 

Iki 25 m3/d.d.  
 
(20,75 – 25 
t/d.d.); 
Iki 6250 t/m.  
 

Iki 6250 t/m.; 
Iki 25 t/ d.d.; 
Iki 5 t/val. 
(dirbant darbo 
dienomis nuo 7 
iki 19 val. Iki 5 
val./d.d.) 
 

19 12 12 
(19 12 12 
08) 
19 12 09  
(19 12 09 
02) 
 

Iki 313 t 
 
Iki 5937 
t 

Lentelė 2.  Gatvių valymo liekanų naudojimas, atskiriant smėlį, žemę (R5 veikla)  
Atliekų 
pavadinimas 

Kodas Kilmė Planuojami 
kiekiai, t/m. 

R5 Planuojama gaminti 
produkcija ir atliekos  

1  2  3  4 5 6 7 

Gatvių valymo 
liekanos 

20 03 03 Iš 
komunalinio 
atliekų srauto 

Iki 25 m3/d.d. 
(20,75 – 25 t/d.d.); 
Iki 6250 t/m.  
 

Iki 6250 t/m.; 
Iki 25 t/ d.d.; 
Iki 5 t/val. 
(dirbant darbo 
dienomis nuo 7 
iki 19 val. Iki 5 
val./d.d.) 

19 12 12 
(19 12 12 
08) 
 
Produktas 
(pvz., žemė, 
smėlis) 

Iki 313 t 
 
 
 
Iki 5937  
t 
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Lentelė 3.  Tekstilės atliekų rūšiavimas (I etapas) (R12 veikla) 
Atliekų 
pavadinimas 

Kodas Kilmė R12  veiklų 
našumas 

Planuojamos gaminti atliekos 

1  2 3 4 5 6 

Drabužiai  20 01 10 Iš komunalinių 
atliekų srauto 

Iki 600 t/m.  
2,4 t/d.d. 
0,24 t/val. 
 

Tekstilės 
dirbiniai  
19 12 08   
(19 12 08 04) 
 
Plastikai ir 
guma 
19 12 04  
(19 12 04 07) 
  

iki  600 t/m.  
 
 
 
 
iki 15 t/m. 
 
 

Tekstilės gaminiai 20 01 11 

Neperdirbto tekstilės 
pluošto atliekos 

04 02 21 Tekstilės pramonė 

Perdirbto tekstilės 
pluošto atliekos 

04 02 22 

Tekstilės dirbiniai  19 12 08 Iš išrūšiuoto didelių 
gabaritų atliekų 
srauto ir/arba priimta 
iš kitų atliekų 
tvarkytojų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 pav. Tekstilės atliekų rūšiavimas (įdiegiant II etapą) 

 

Atliekų priėmimas ir 

rūšiavimas, atkirkiant 

pakuotę 

(R12) 
Iki 1300 t/m. 

5,2 t/d.d. 

0,52 t/val. 
 

 

Drabužiai (20 01 10) – 
iki 500 t/m. 

 

Tekstilės atliekos (20 01 
11) – iki 800 t/m. 

 

Tekstilės dirbiniai (19 12 08 04) – iki 1250 t/m. 
 

Atliekų 
rūšiavimas pagal 

pluošto tipą 
(automatinis) 

(R12) 

iki 3150 t/m. 
12,6 t/d.d. 
1,26 t/val. 

 
 
 

 

Plastikai ir guma (19 12 04 07) 
– iki 50 t/m. 

 

Neperdirbto tekstilės pluošto 
atliekos (04 02 21) – iki 600  t/m. 

 
Perdirbto tekstilės pluošto atliekos 

(04 02 22) – iki 500  t/m. 
 

Tekstilės dirbiniai (19 12 08) iš 

išrūšiuoto didelių gabaritų atliekų 
srauto ir/arba priimta iš kitų 

atliekų tvarkytojų – iki 800  t/m. 
 

Išrūšiuoti pagal pluošto 
tipą, supakuoti / 
supresuoti tekstilės 
dirbiniai (19 12 08 04) – iki 
3150 t/m. 
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

13 UAB Kauno švara atliekų perkrovimo stoties R13 veiklos pajėgumai ir atliekų 

išvežimo ir atvežimo reisų skaičius, pradėjus planuojamą ūkinę veiklą 
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13 priedas  UAB Kauno švara atliekų perkrovimo stoties R13 veiklos pajėgumai ir atliekų išvežimo ir atvežimo reisų skaičius, pradėjus 

planuojama ūkinę veiklą 

 

 

 

 

 

1 pav. UAB Kauno švara atliekų perkrovimo stoties R13 veiklos pajėgumai (vienu metu gali būti laikoma atliekų – iki 2504 m3) 

KLA1 ( 240 m
3
): 8 vnt. x 30 m

3
:  

 smulkintos medienos atliekos (19 12 07 arba 

19 12 10): 5 vnt. x 30 m3; 

 popierius ir kartonas (19 12 01): 3 vnt. x 30 m3 KLA5 (618 m3): 
14 vnt. x 30 m3 
6 vnt. x 25 m3 
6 vnt. x 8 m3 

KLA2 pajėgumai (900 m
3
): iki 30 vnt. x 30 m

3
: 

 atgabentos  medienos atliekos (17 02 01, 19 12 

07, 19 12 01): 4 vnt. x 30 m3; 

 išrūšiuotos medienos atliekos (19 1 2 07): 5 vnt. x 

30 m3; 

 atgabentas ir išrūšiuotas popierius ir kartonas 

(03 03 08, 19 12 01) : 11 vnt. x 30 m3; 

 atgabentos miškininkystės ir kitos medienos 

atliekos (02 01 07, 03 01 05, 03 01 99, 03 03 01, 

03 03 08):  7 vnt. x 30 m3; 

 supresuota popierius ir kartonas (19 12 01): 1vnt. 

x 30 m3; 

 biokuras: 2 x 30 m3 

 

KLA3 pajėgumai (150 m
3
):  

 atgabentos  tekstilės atliekos: 04 02 21: 1 vnt. x 30 m3; 04 02 22: 1 vnt. x 30 

m3;  

 atgabentos plastiko atliekos (15 01 02; 12 01 05): 2 x 30 m3; 02 01 04: 2 vnt. x 

10 m3;19 12 04: 1 vnt. x 10 m3 

Sandėliavimo pajėgumai pastato 1-me aikšte – 200 m
3
 

(žr. 5.4 pav.) 

 
Sandėliavimo pajėgumai pastato cokoliniame aukšte: 

1)išrūšiuotų tekstilės atliekų (19 12 08) pakavimo 

patalpoje: S – 40,81 m
2
, h – 4,8 m:  

20 vnt. x 1,3 m
3 

 =26 m
3
 (iki naujo pastato įrengimo) 

2) supakuotų tekstilės atliekų (19 12 08) laikymui iki 

išvežimo patalpoje S – 56 m
2 

( 10 x 5,6), h – 4,8 m 

didmaišiuose:   

41 vnt. x 1,3 m
3 

 = 53 m
3
 (iki naujo pastato įrengimo) 

KLA4 (155 m
3
):  

 Sąšlavos atliekos (20 03 33): 3 vnt. x 25 m3,  

 Mineralinės medžiagos (19 12 09): 2 vnt. x 30 m3;  

 19 12 12: 2 vnt. x 10 m3 

Sandėliavimo pajėgumai pastate (17,6 m
3
) 

cokoliniame aukšte šalia PK1 ir PK2  (žr. 5.4 

pav.):  

 plastikas ir guma (19 12 04): 16 vnt. x 1,1 m3  

Sandėliavimo pajėgumai pastate buvusioje ŠGP 

patalpoje: S – 60,32 m
2 

; h- 3,3 m; 

Surinktų tekstilės gaminių (20 01 11) laikymui 

didmaišiuose 

40  vnt. x 1,3 m
3 

=52 m
3
 

 

Sandėliavimo pajėgumai lengvųjų konstrukcijų 

pastate: S – 55 m
2 

; h- 3,3 m: 

 Drabužiai (20 01 10): 4 vnt. x  8 m
3 

= 32 m
3
 

Pačioje PŪV Nr.1 (60 m
3
): 

 mediena (20 01 38): 2 vnt. x 30 m
3 

  

 

Sandėliavimo pajėgumai KLA5: 

 atgabentoms atliekoms: 20 03 07: 5x30 m3;  20 01 39: 2 x 25 

m3;  20 01 99: 2 x 25 m3; 15 01 07: 1 vnt. x 25 m3 

 išrūšiuotoms  statybinėms atliekoms (17 01 01, 17 01 02, 17 

01 03, 17 01 07, 17 05 04): 5 vnt. x 30 m3; kitoms atliekoms: 

19 12 12: 1 x 25 m3,  

 išrūšiuotiems metalams: 19 12 02 ir 19 12 03: 6 vnt. x 8 m3;   

 suspaustam plastikui (19 12 04): 3 vnt. x 30 m3; 

 sutankintam stiklui: 1 vnt. x 30 m3 
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1 lentelė  Atliekų perkrovimo stoties R 13 veiklos pajėgumų įvertinimas  

Atliekos pavadinimas (susidarymo šaltinis) Kodas 
 

Priėmimas 
naudojimui ir 
naudojimas 

Susidarymas, 
naudojant, 
perdavimas 
arba tolimesnis  
tvarkymas 

R13 veikla Saugojimui naudojami 
konteineriai, kt. 

Saugojimo vieta (nuoroda į 
paveikslą arba žemėlapį) 

t/m. t/m. t m3 Skaičius Talpa Vieta 

Antrinis rūšiavimas (R12 ir/arba S5)    

Didelių gabaritų atliekos 20 03 07 15000   180 180 5 
- 

30 m3 
pastate - 30 m3 

KLA5 (5 x 30 m3) 
pastate 30 m3 priėmimo vieta  

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 17 09 04 15000   180 75  - pastate - 75 m3 Pastato šiaurinėje dalyje S - 30 m2, H-
2,5 m (žr. 5.4 pav.) 

Plastikas (iš komunalinio atliekų srauto) 20 01 39 700   12 50 2 25 m3 KLA5: 2 x 25  m3 

Kitaip neapibrėžtos frakcijos (iš komunalinio atliekų srauto) 20 01 99 800   15 50 2 25 m3 KLA5: 2 x 25  m3 

Drabužiai 20 01 10 500   7,7 32 4 8 m3 Lengvųjų konstrukcijų pastate:  
S – 55 m2 ; h- 3,3 m 

Tekstilės gaminiai 20 01 11 800   12,5 52 40 1,3 m3 Buvusioje ŠGP patalpoje:  
S - 60,32 m2; h - 3,3 m; didmaišiuose 

Išrūšiuoti ir perduodami kitiems atliekų tvarkytojams be tolimesnio apdorojimo  

Juodieji metalai 19 12 02   1500 14,2 28,4 3 
4 

8 m3 
1,1 m3 

Pastate: 8 x 1,1 m3 konteineriuose: 
4 – prie R1, 4- prie R2 
KLA 5:  6 x 8 m3  Spalvotieji metalai 19 12 03   600 14,2 28,4 3 

4 
8 m3 
1,1 m3  

Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) 
apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 (deginimui R1) 
(po didelių gabaritų atliekų rūšiavimo) 

19 12 12   800 21,6 43 1 
5 
6 
 

25-30 m3 
1,3 m3 
1,1 m3 

KLA5: 1 x 25-30 m3;  
pastate:  5 x 1,3 m3 didmaišiuose (už 
R1)  
pastate: 6 x 1,1 m3 konteineriuose ( 3 –
prie R1, 3 – prie R2) 

 (po atliekų 20 01 39 rūšiavimo) 19 12 12   210 

 (po atliekų 20 01 99 rūšiavimo) 19 12 12  80 

( po statybinių atliekų rūšiavimo) 19 12 12   450 

 (po sąšlavos rūšiavimo) 19 12 12   313 10 20 2 10 m3 KLA4: 2 x 10 m3 

Betono atliekos 17 01 01   1800 75 30 1 30 m3 KLA5: 1 x 30 m3 

Plytų atliekos 17 01 02   1800 75 30 1 30 m3 KLA5: 1 x 30 m3 

Čerpės ir keramikos atliekos 17 01 03   1800 75 30 1 30 m3 KLA5: 1 x 30 m3 

Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, 
nenurodyti 17 01 06 

17 01 07   1800 75 30 1 30 m3 KLA5: 1 x 30 m3 

Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 17 05 04   1800 30 30 1 30 m3 KLA5: 1 x 30  m3 

Medienos / PK smulkinimas (R12)    

Mediena, nenurodyta  *20 01 37 20 01 38 2000   45 60 2 30 m3 PŪV Nr.1 teritorijoje 

Medis 17 02 01 2000   45 60 2 30 m3 KLA2: 2 x 30 m3 
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Mediena, nenurodyta *19 12 06 (iš kitų atliekų tvarkytojų) 19 12 07 2000   45 60 2 30 m3 KLA2: 2 x 30 m3 

Mediena, nenurodyta *19 12 06 iš išrūšiuoto didelių 
gabaritų atliekų srauto  

19 12 07   9300 67,5 90 3 30 m3 KLA2: 3 x 30 m3 

Mediena, nenurodyta *19 12 06 iš išrūšiuoto mišriųjų 
statybinių atliekų srauto  

19 12 07   3000 45 60 2 30 m3 KLA2: 2 x 30 m3 

Popierius ir kartonas  (iš kitų atliekų tvarkytojų)  19 12 01 400   6 60 2 30 m3 KLA2: 2 x 30 m3 

Popierius ir kartonas (iš išrūšiuoto didelių gabaritų atliekų 
srauto)  

19 12 01   400 6 60 2 30 m3 KLA2: 2 x 30 m3 

Popierius ir kartonas (iš išrūšiuoto mišriųjų statybinių 
atliekų srauto) 

19 12 01   400 6 60 2 30 m3 KLA2: 2 x 30 m3 

Popierius ir kartonas iš išrūšiuotų kitaip neapibrėžtos 
frakcijos atliekų 

19 12 01   240 3 30 1 30 m3 KLA2: 1 x 30 m3 

Miškininkystės atliekos 02 01 07 800   22,5 30 1 30 m3 KLA2: 1 x 30 m3 

Pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir 
fanera, nenurodyti *03 01 04 

03 01 05 5000   60 120 4 30 m3 KLA2: 4 x 30 m3 

Kitaip neapibrėžtos atliekos 03 01 99 700   22,5 30 1 30 m3 KLA2: 1 x 30 m3 

 Medžio žievės ir medienos atliekos 03 03 01 600   22,5 30 1 30 m3 KLA2: 1 x 30 m3 

Perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos 03 03 08 4500   14,4 120 4 30 m3 KLA2: 4 x 30 m3 

Susmulkintos medienos perdavimas  - išvežimas 

Mediena, nenurodyta *19 12 06 arba degiosios atliekos 19 12 07 
arba  
19 12 10 

  18300 112,5 150 5 30 m3 KLA1: 5 x 30 m3 

Biokuras arba degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 
02 09 

    7100 30 60 2 30 m3 KLA2: 2 x 30 m3 

Popierius ir kartonas 19 12 01   5940 24 120 4 30 m3 KLA1:3  x 30 m3 
KLA2: 1 x 30 m3 

Plastiko presavimas (R12)   

Plastikai ir guma (iš išrūšiuoto mišriųjų statybinių atliekų 
srauto)  

19 12 04   400 5 10 1 10 m3 Pastate: 1 x 10 m3 

Plastikai ir guma (iš išrūšiuoto didelių gabaritų atliekų 
srauto)  

19 12 04   1500 2,8 20 2 10 m3 Pastate: 2 x 10 m3 

Plastikai ir guma  (iš išrūšiuotos tekstilės atliekų srauto) 19 12 04   50 1,4 10 1 10 m3 KLA3: 1 x 10 m3 

Plastikai ir guma (iš išrūšiuoto 20 01 39 plastiko atliekų 
srauto) 

19 12 04   490 1,4 10 1 10 m3 Pastate: 1 x 10 m3 (tarp R1 ir R2) 

Plastikai ir guma (iš išrūšiuotų kitaip neapibrėžtos frakcijos 
atliekų) 

19 12 04   240 1,4 10 1 10 m3 Pastate: 1 x 10 m3 (tarp R1 ir R2) 

Plastikų atliekos (išskyrus pakuotę) 02 01 04 100   2,8 20 2 10 m3 KLA3: 2 x 10 m3 

Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės 
(esama veikla) 

15 01 02 400   4,2 30 1 30 m3 KLA3: 1 x 30 m3 

Plastiko drožlės ir nuopjovos 12 01 05 300   7,3 30 1 30 m3 KLA3: 1 x 30 m3 

Suspausto plastiko perdavimas  - išvežimas   
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Plastikai ir guma (suspaustas / sutankintas) 19 12 04   3480 26,0 108 3 
16 
 

30 m3 

1,1 m3  
 

KLAS 5: 3 x 30 m3 
Pastato cokoliniame aukšte prie PK1 ir 
PK2: 16 vnt. x 1,1  m3 = 17,6 m3  

Stiklo smulkinimas (R12)                 

Stiklas (iš išrūšiuoto mišriųjų statybinių atliekų srauto) 19 12 05 
arba  
17 02 02 

  850 3 10 1 10 m3 Pastate: 1 x 10 m3 

Stiklas (iš išrūšiuoto didelių gabaritų atliekų srauto) 19 12 05    1000 2,0 7 5 1,3 m3 Pastate šalia rūšiavimo linijos 
didmaišiuose: 5 x 1,3 m3 

Stiklas (iš išrūšiuotų kitaip neapibrėžtos frakcijos atliekų) 19 12 05   240 1,2 4 3 1,3 m3 Pastate šalia R2: 3 x 1,3 m3 

Stiklo pakuotė 15 01 07 800   7,5 25 1 25 m3 KLA5 

Stiklas 20 01 02 35   0,8 3 2 1,3 m3 Pastate šalia R2: 2 x 1,3 m3 

Susmulkinto stiklo perdavimas  - išvežimas   

Stiklas  (smulkintas) 19 12 05   2925 36 30,00 1 30 m3 KLA5: 1 x 30 m3 

Tekstilės rūšiavimas (rankinis ir/arba automatinis) (S5 ir/arba R12)  

Neperdirbto tekstilės pluošto atliekos 04 02 21 600   7,3 30 1 30 m3 KLA3: 1 x 30 m3 

Perdirbto tekstilės pluošto atliekos 04 02 22 500   7,3 30 1 30 m3 KLA3: 1 x 30 m3 
Tekstilės dirbiniai (iš išrūšiuoto didelių gabaritų atliekų 
srauto į galutinį rūšiavimą ir pakavimą) 

19 12 08   800 4,8 12 9 1,3 m3 Pastato cokoliniame aukšte rūšiavimo ir 
pakavimo patalpoje S - 40,81 m2; h - 4,8 
m 20 x 1,3 m3  Tekstilės dirbiniai (iš išrūšiuoto komunalinių tekstilės atliekų 

srauto: 20 01 10; 20 01 11) 
19 12 08   1250 5,6 14 11 

Išrūšiuotos tekstilės perdavimas – išvežimas:  

Tekstilės dirbiniai (išrūšiuoti / supakuoti) 19 12 08   3150 42,4 53 41 1,3 m3 pastato cokoliniame aukšte sandėlyje  
S - 56 m2; h - 4,8 m;  
41 x 1,3 m3 didmaišiuose ir/arba PŪV 
naujame pastate supakuotų ir 
supresuotų atliekų sandėliavimo vietoje 

Sąšlavos atliekų sijojimas (S5):  

Gatvių valymo liekanos 20 03 33 6250   82,5 75 3 25 m3 KLA4: PŪV Nr.2 (atvira): 3 x 25 m3 

Išsijotų mineralinių medžiagų perdavimas – išvežimas:   

Mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys) 19 12 09   5937 72 60 2 30 m3 KLA4: PŪV Nr.2 (atvira): 2 x30 m3 

Iš esamos veiklos (R13): 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 
20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 

20 01 36     3      Pastate specialioje vietoje pastate 
(teoriškai gali priimti iki 26 t) 

Metalinės pakuotės 15 01 04     5      Pastate (cokolinėje dalyje už PK presų 
arba KLA2 

  SUM: 59785 t 20160 t + 
59785 t 

1702 t 2504 m3 198     

  Priėmimas 
naudojimui ir 
naudojimas 
R12 arba S5 

Susidarymas, 
naudojant, 
perdavimas 
arba tolimesnis  
tvarkymas 
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2 lentelė Reisų skaičiaus įvertinimas 

  Kodas 
  

Priėmimas 
naudojimui 
ir 
naudojimas 

Susidarymas, 
naudojant, 
perdavimas arba 
tolimesnis 
tvarkymas 

Atveža / išveža vienu 
reisu 

Vidurinis reisų skaičius per  
darbo dieną 

Vidurinis reisų 
skaičius per  
savaitę 

t/m. t/m.  Vnt./reisą Atvežimo, vnt. Išvežimo, vnt. vnt. 

Antrinis rūšiavimas (R12 ir/arba S5)  

Didelių gabaritų atliekos 20 03 07 15000   10 m3 6,0   30,0 

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 17 09 04 15000   10 m3 2,4   12,0 

Plastikas (iš komunalinio atliekų srauto) 20 01 39 700   4 t 0,7   3,5 

Kitaip neapibrėžtos frakcijos (iš komunalinio atliekų 
srauto) 

20 01 99 800   4 t 0,8   4,0 

Drabužiai 20 01 10 500   8 m3 1,0   5,2 

Tekstilės gaminiai 20 01 11 800   8 m3 1,7   8,3 

Išrūšiuoti ir perduodami kitiems atliekų tvarkytojams be tolimesnio apdorojimo  

Juodieji metalai 19 12 02   1500 20 m3   0,6 3,0 

Spalvotieji metalai 19 12 03   600 20 m3   0,2 1,2 

Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) 
apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 (deginimui R1) 
(po didelių gabaritų atliekų rūšiavimo) 

19 12 12   800 30 m3   0,2 1,1 

(po atliekų 20 01 99 ir 20 01 39) 19 12 12   290 30 m3   0,1 0,4 

 (šalinimui arba deginimui R1 po statybinių atliekų rūšiavimo) 19 12 12   450 30 m3   0,1 0,6 

 (po sąšlavos rūšiavimo) 19 12 12   313 30 m3   0,1 0,4 

Betono atliekos 17 01 01   1800 20 m3   0,1 0,7 

Plytų atliekos 17 01 02   1800 20 m3   0,1 0,7 

Čerpės ir keramikos atliekos 17 01 03   1800 20 m3   0,1 0,7 

Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, 
nenurodyti 17 01 06 

17 01 07   1800 20 m3   0,1 0,7 

Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 17 05 04   1800 20 m3   0,4 1,8 

Medienos / PK smulkinimas (R12)  

Mediena, nenurodyta  *20 01 37 20 01 38 2000   30 m3 0,4   1,8 

Medis 17 02 01 2000   30 m3 0,4   1,8 

Mediena, nenurodyta *19 12 06 (iš kitų atliekų tvarkytojų) 19 12 07 2000   30 m3 0,4   1,8 

Mediena, nenurodyta *19 12 06 iš išrūšiuoto didelių 
gabaritų atliekų srauto  

19 12 07   9300           
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Mediena, nenurodyta *19 12 06 iš išrūšiuoto mišriųjų 
statybinių atliekų srauto  

19 12 07   3000           

Popierius ir kartonas  (iš kitų atliekų tvarkytojų)  19 12 01 400   10 m3 1,6   8 

Popierius ir kartonas (iš išrūšiuoto didelių gabaritų atliekų 
srauto)  

19 12 01   400          

Popierius ir kartonas (iš išrūšiuoto mišriųjų statybinių 
atliekų srauto) 

19 12 01   400          

Popierius ir kartonas iš išrūšiuotų kitaip neapibrėžtos 
frakcijos atliekų 

19 12 01   240           

Miškininkystės atliekos 02 01 07 800   25 m3 0,2   0,9 

Pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir 
fanera, nenurodyti *03 01 04 

03 01 05 5000   10 m3 4,0   20,0 

Kitaip neapibrėžtos atliekos 03 01 99 700   10 m3 0,4   1,9 

 Medžio žievės ir medienos atliekos 03 03 01 600   10 m3 0,3   1,6 

Perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos 03 03 08 4500   8 t 2,3   11,3 

Susmulkintos medienos perdavimas  - išvežimas                 

Mediena, nenurodyta *19 12 06 arba degiosios atliekos 19 12 07 
arba  
19 12 10 

  18300 30 m3   3,3 16,3 

Biokuras arba degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 
19 02 09 

    7100 30 m3   1,9 9,5 

Popierius ir kartonas 19 12 01   5940 30 m3   4,0 19,8 

Plastiko presavimas (R12)  

Plastikai ir guma (iš išrūšiuoto mišriųjų statybinių atliekų 
srauto)  

19 12 04   400           

Plastikai ir guma (iš išrūšiuoto didelių gabaritų atliekų 
srauto)  

19 12 04   1500           

Plastikai ir guma  (iš išrūšiuotos tekstilės atliekų srauto) 19 12 04   50           

Plastikai ir guma (iš išrūšiuoto 20 01 39 plastiko atliekų 
srauto) 

19 12 04   490           

Plastikai ir guma (iš išrūšiuotų kitaip neapibrėžtos 
frakcijos atliekų) 

19 12 04   240           

Plastikų atliekos (išskyrus pakuotę) 02 01 04 100   4 t 0,1   0,5 

Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės 
(esama veikla) 

15 01 02 400   4 t 0,4   2,0 

Plastiko drožlės ir nuopjovos 12 01 05 300   4 t 0,3   1,5 

Suspausto plastiko perdavimas  - išvežimas 

Plastikai ir guma (suspaustas / sutankintas) 19 12 04   3480 30 m3   1,9 9,6 

Stiklo smulkinimas (R12)                 
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Stiklas (iš išrūšiuoto mišriųjų statybinių atliekų srauto) 19 12 05 
arba 17 02 
02 

  850           

Stiklas (iš išrūšiuoto didelių gabaritų atliekų srauto) 19 12 05    1000           

Stiklas (iš išrūšiuotų kitaip neapibrėžtos frakcijos atliekų) 19 12 02   240           

Stiklo pakuotė 15 01 07 800   8 t 0,4   2,0 

Stiklas 20 01 02 35   8 t 0,0   0,1 

Susmulkinto stiklo perdavimas  - išvežimas 
 

Stiklas  (smulkintas) 19 12 05   2925 30 m3   0,3 1,6 

Tekstilės rūšiavimas (rankinis ir/arba automatinis) (S5 ir/arba R12)  

Neperdirbto tekstilės pluošto atliekos 04 02 21 600   7 m3 1,4   7,1 

Perdirbto tekstilės pluošto atliekos 04 02 22 500   7 m3 1,2   5,9 

Tekstilės dirbiniai (iš išrūšiuoto didelių gabaritų atliekų 
srauto į galutinį rūšiavimą ir pakavimą) 

19 12 08   800           

Tekstilės dirbiniai (iš išrūšiuoto komunalinių tekstilės 
atliekų srauto: 20 01 10; 20 01 11) 

19 12 08   1250           

Išrūšiuotos tekstilės perdavimas - išvežimas 
 

Tekstilės dirbiniai (išrūšiuoti / supakuoti) 19 12 08   3150 30 m3   0,5 2,6 

Sąšlavos atliekų sijojimas (S5)                 

Gatvių valymo liekanos 20 03 33 6250   9 m3 3,1   15,4 

Išsijotų mineralinių medžiagų perdavimas - išvežimas 

Mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys) 19 12 03   5937 30 m3   0,7 3,3 

Iš esamos veiklos (R13)                 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 
20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 

20 01 36               

Metalinės pakuotės 15 01 04     4 t 0,005 0,005 0,05 

  SUM: 59785      29 15 221 

Maksimalus reisų skaičius dėl PŪV, jeigu PŪV bus vykdoma pilnu pajėgumu 44 reisai per dieną 221 reisai per 
savaitę 
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Išvada:  

 Palyginti su esamu leidimu, planuojama sumažinti R13 būdu saugojimo atliekų kiekį nuo 2847 iki 1702 t (žr. 1 lentelę)   

 Vidurinis reisų skaičius esamoje ir planuojamoje veikloje (be mišrių komunalinių atliekų ir medinės pakuotės srauto) – iki 44 reisai per darbo dieną 

(dirbat maksimaliu pajėgumu) (iki 4-5 per darbo val.).  

Taip pat įmonėje, esant poreikiui, gali būti tęsiama esama mišrių komunalinių atliekų (20 03 01) presavimo (sutankinimo) (S5 veikla), kuri sumažės nuo 145 

000 iki maksimaliai 55 000 t/m. (jeigu PŪV bus vykdoma pilnu pajėgumu) ir medinės pakuotės (15 01 03) rūšiavimo veikla (R12), kuri sumažės nuo 10 000 

iki 4 000 t/m. (sunkiasvorio autotransporto reisų skaičius – iki 54 per darbo dieną, iki 4 – 5 per valandą).  

Bendras sunkiasvorio autotransporto reisų skaičius sumažės nuo esamo maksimalaus (pagal leidimą) – 147 reisų per darbo dieną iki maksimaliai 98 reisų per 

darbo dieną (iki 9 reisų per darbo val.).   

Vienu metu teritorijoje gali būti maksimaliai 3 sunkiasvoriai automobiliai. 
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

14 Kvapų sklaidos žemėlapiai (UAB Ekopaslauga) 
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14 priedas UAB Kauno švara atliekų perkrovimo stoties 

kvapų sklaidos modeliavimo  žemėlapiai   

(UAB Ekopaslauga) 

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai – didžiausios teršalų 

pažemio koncentracijos  

Kvapai 

 

1 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,2 km spindulys). Kvapų 

valandos 98,08-o procentilio koncentracija (OUE/m³). 
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2 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Kvapų 

valandos 98,08-o procentilio koncentracija (OUE /m³). 

 

 

Išvada:  

Didžiausia valandos 98,08-o procentilio kvapų pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 0,1052 OUE/m³ (0,0131 RV, kai RV = 8 OUE/m³). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama UAB „Kauno švara“ perkrovimo stoties teritorijoje. 
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

15 Siūlomos SAZ ribų planas 
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1 

Eksplikacija: 
             - Siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis - ~ 1,6429 ha). 
Žemės sklypas: 
Unikalus Nr. 1901-0053-0009 
Kadastro Nr.1901/0053:9 Kauno m. k.v. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 
 

1. X/Y: 6088115.08/494987.1 

2. X/Y: 6088118.19/494968.63 

3. X/Y: 6088118.23/494968.38 

4. X/Y: 6088122.23/494945.65 

5. X/Y: 6088127.26/494916.53 

6. X/Y: 6088169.55/494887.65 

7. X/Y: 6088176.31/494883.3 

8. X/Y: 6088245.38/494879.5 

9. X/Y: 6088254.05/494938.21 

10. X/Y: 6088259.27/494988.21 

11. X/Y: 6088263.95/495027.93 

12. X/Y: 6088237.86/495023.3 

13. X/Y: 6088221.71/495020.24 

14. X/Y: 6088180.18/495012.61 

15. X/Y: 6088151.75/495002.9 

16. X/Y: 6088116.19/494990.28 

17. X/Y: 6088115.6/494990.07 

 

2 3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 11 

12 

13 

14 

15 

16 17 

UAB KAUNO ŠVARA ATLIEKŲ PERKROVIMO STOTIES, 
ADRESU:  AŠIGALIO G. 20, KAUNAS,  

SIŪLOMOS SAZ RIBOS 
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Priedo Nr. Priedo pavadinimas 
 

16  Lydraščio Kauno miesto savivaldybės administracijos Eigulių seniūnijai 
ir skelbimo kopijos; 

 Eigulių seniūnijos seniūno pritarimo elektroniniu paštu dėl ataskaitos 
viešo pristatymo būdo ir laiko kopija; 

 Rašto dėl parengtos Ataskaitos Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentui 
kopija; 

 Lydraščio Kauno miesto  savivaldybės administracijai dėl PVSV 
ataskaitos viešo pristatymo informacinio skelbimo paskelbimo 
savivaldybės internetinėje svetainėje kopija ir savivaldybės 
internetinėje svetainėje paskelbto skelbimo kopija; 

 Skelbimų laikraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Kauno diena“ kopijos; 
 Viešo visuomenės supažindinimo protokolas ir susirinkimo dalyvių 

sąrašas (Zoom ataskaita su nurodytais susitikimo dalyviais, jų 
pasijungimo bei atsijungimo laikais) 
 

 

271



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB EKOKONSULTACIJOS 

J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius 
Tel. +370 5 2745491  
Įmonės kodas 300081400  
PVM mokėtojo kodas LT100001445811 
A/s LT067300010088257241 
 
info@ekokonsultacijos.lt 
www.ekokonsultacijos.lt 
 

Kauno miesto savivaldybės  
Eigulių seniūnijos seniūnui 
p. Egidijui Pečiulioniui 

2021-03-16 Nr. D-21-23 
 

 
 
DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS VIEŠO PRISTATYMO  
 
 

UAB „Kauno švara“ planuojama ūkinė veikla – atliekų tvarkymo procesų optimizavimas 
atliekų perkrovimo stotyje, adresu Ašigalio g. 20 Kaunas, paruošiant medienos, didelių gabaritų, 
mišrias statybines, tekstilės bei kitas atliekas tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui. 
Pradėjus PŪV, bus sumažinti esami bendri komunalinių atliekų perkovimo pajėgumai, taip pat 
sumažės atliekų sandėliavimo veiklos pajėgumai ir sunkiasvorių automobilių reisų skaičius. 
Siekiant UAB „Kauno švara“ planuojamai vykdyti bei vykdomai atliekų tvarkymo veiklai nustatyti 
sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

 
Šiuo metu yra parengta UAB „Kauno švara“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).  
 
Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos licencija Nr. VSL-308). 
 
Atsižvelgiant į Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos internetinėje svetainėje 2020-10-27 paskelbtą informaciją, kad Ataskaitos rengėjas ne 
vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki internetinės vaizdo transliacijos būdu organizuojamo viešo 
visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita susirinkimo raštu 
pateikia vaizdo transliavimo nuorodą seniūnui (savivaldybės atsakingam specialistui, jeigu 
savivaldybėje nėra seniūnijų). 

 
Informuojame Jus, kad viešas supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. balandžio 8 d. 

17.00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us 
(Prisijungimo ID: 879 5181 1315, Kodas: 086318, nuoroda: 
https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09). 
 

 
 

PRIDEDAMA:  1. Informacinis pranešimas (1 lapas); 
 
 

 
Direktorė                                Lina Šleinotaitė-Kalėdė 
 
 
 
 
 
Inga Muliuolė, tel. (8 5) 274 54 91, el. p. inga@ekokonsultacijos.lt  
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Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą 

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Kauno švara“ (įmonės kodas 

132616649), Statybininkų g. 3, Kaunas, tel.: (8 37) 31 43 23, el. p.: info@svara.lt 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB 

„Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel.: 8 5 27 45 491, el. 

p.: info@ekokonsultacijos.lt.  

PŪV pavadinimas, vieta – atliekų tvarkymo procesų optimizavimas atliekų perkrovimo stotyje 

(ATS), paruošiant medienos, didelių gabaritų, mišrias statybines, tekstilės bei kitas atliekas 

tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui, adresu Ašigalio g. 20, Kaunas.  

PŪV aprašymas – UAB „Kauno švara“ mišrių komunalinių atliekų perkrovimo stotyje planuoja 

optimizuoti esamą veiklą, pradėjus naujas tam tikrų nepavojingų atliekų srautų naudojimo arba 

paruošimo naudojimui ir/arba šalinimui veiklas. Pradėjus PŪV, numatoma sumažinti bendrą atliekų 

perkrovimo ir atliekų sandėliavimo veiklų pajėgumus, taip pat sumažės sunkiasvorių automobilių 

reisų skaičius. Veiklos vykdytojas taip pat numatyto visą eilę kitų poveikį aplinkai ir visuomenės 

sveikatai mažinančių priemonių įdiegimą.   

Ataskaita eksponuojama UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: 

http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2021 m. kovo 23 d. iki 2021 m. 

balandžio 8 d.  

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. balandžio 8 d. 17.00 val. internetinės 

vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID: 879 5181 1315, 

Kodas: 086318, nuoroda: 

https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09).  

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2021 m. balandžio 8 d. raštu teikti pasiūlymus galima 

kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ el. p.: inga@ekokonsultacijos.lt.  

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, adresu: K. 

Petrausko g. 24, Kaunas, tel.: (8-37) 331683, el. p.: kaunas@nvsc.lt. 
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Inga Muliuolė

From: Egidijus Pečiulionis <egidijus.peciulionis@kaunas.lt>

Sent: 2021 m. kovas 17 d. 08:18

To: Inga Muliuolė

Subject: Ats.: Dėl UAB Kauno švara PVSV ataskaitos eksponavimo bei pristatymo visuomenei 

laiko

Laba diena,  

Informaciją gavau. Ataskaitos eksponavimo vietai bei jos pristatymo visuomenei laikui pritariu. 

 

Pagarbiai 

 

Egidijus Pečiulionis 

Eigulių seniūnas 

Tel. (8 37) 38 69 60  (2960),  

el. p. egidijus.peciulionis@kaunas.lt  

Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas 

Eigulių seniūnija 

P. Plechavičiaus g. 9A  

 

 
 

 

 

Iš: Inga Muliuolė <inga@ekokonsultacijos.lt>  

Išsiųsta: 2021 m. kovo 16 d., antradienis 18:02 

Kam: Egidijus Pečiulionis <egidijus.peciulionis@kaunas.lt> 

Kopija: 'Simona Jakštienė' <simona.jakstiene@svara.lt> 

Tema: Dėl UAB Kauno švara PVSV ataskaitos eksponavimo bei pristatymo visuomenei laiko 

 

Laba diena, gerb. seniūne, 

 

Kaip kalbėjome telefonu, parengėme UAB „Kauno švara“ planuojamos ūkinės veiklos – atliekų tvarkymo procesų 

optimizavimo atliekų perkrovimo stotyje (ATS), paruošiant medienos, didelių gabaritų, mišrias statybines, tekstilės 

bei kitas atliekas tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui, adresu Ašigalio g. 20, Kaunas, poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita). 

 

Vadovaujantis  Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje 

svetainėje 2020-10-27 paskelbta informacija, visuomenė su parengta Ataskaita turi būti supažindinama internetinės 

vaizdo transliacijos būdu (t.y. nuotoliniu būdu), be to Ataskaitos rengėjas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki 

internetinės vaizdo transliacijos būdu organizuojamo viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės 

sveikatos vertinimo ataskaita susirinkimo raštu pateikia vaizdo transliavimo nuorodą seniūnui (savivaldybės 

atsakingam specialistui, jeigu savivaldybėje nėra seniūnijų). Tad siunčiame Jums raštą su pateikta informacija, kada 

vyks Ataskaitos pristatymas visuomenei bei kaip galima prisijungti nuotoliniu būdu prie šio pristatymo. Taip pat 

prisegu ir Informacinį pranešimą apie parengtą Ataskaitą. 

 

274



2

Dėl pandemijos, Ataskaitą eksponuosime taip pat tik elektroninėje erdvėje - UAB „Ekokonsultacijos“ interneto 

svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2021 m. kovo 23 d. 

 

Prašau patvirtinti, kad šitą informaciją gavote ir pritariate Ataskaitos eksponavimo vietai bei jos pristatymo 

visuomenei laikui. 

 

Pagarbiai,  

 

Inga Muliuolė 

Projektų vadovė 
_____________________________________ 

UAB EKOKONSULTACIJOS 

J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius 

Mob. (+370) 698 48047 

El. paštas inga@ekokonsultacijos.lt 
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UAB EKOKONSULTACIJOS 

J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius 
Tel. +370 5 2745491  
Įmonės kodas 300081400  
PVM mokėtojo kodas LT100001445811 
A/s LT067300010088257241 
 
info@ekokonsultacijos.lt 
www.ekokonsultacijos.lt 
 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Kauno departamentui 

 

2021-03-22 Nr. D-21-25 

 

 

 

DĖL PARENGTOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS  

 

UAB „Kauno švara“ planuojama ūkinė veikla – atliekų tvarkymo procesų optimizavimas 

atliekų perkrovimo stotyje, adresu Ašigalio g. 20 Kaunas, paruošiant medienos, didelių gabaritų, 

mišrias statybines, tekstilės bei kitas atliekas tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui. 

Pradėjus PŪV, bus sumažinti esami bendri komunalinių atliekų perkovimo pajėgumai, taip pat 

sumažės atliekų sandėliavimo veiklos pajėgumai ir sunkiasvorių automobilių reisų skaičius. Siekiant 

UAB „Kauno švara“ planuojamai vykdyti bei vykdomai atliekų tvarkymo veiklai nustatyti sanitarinės 

apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

 

Šiuo metu yra parengta UAB „Kauno švara“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).  

 

Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos licencija Nr. VSL-308).  

 

Informuojame, kad: 

 Ataskaita nuo 2021 m. kovo 23 d. iki 2021 m. balandžio 8 d. bus eksponuojama UAB 

„Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-

informavimas/. 

 viešas supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. balandžio 8 d. 17.00 val. internetinės 

vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID: 879 

5181 1315, Kodas: 086318, nuoroda: 

https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz

09).  
 
Informacinio pranešimo kopija prie rašto pridedama. 

 

PRIDEDAMA:  

1. Informacinis pranešimas (1 lapas). 

    

 

Direktorė              Lina Šleinotaitė-Kalėdė 

 
 

 

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS 
Inga Muliuolė, tel. (8 5) 274 54 91, el. p. inga@ekokonsultacijos.lt  
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UAB EKOKONSULTACIJOS 

J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius 
Tel. +370 5 2745491  
Įmonės kodas 300081400  
PVM mokėtojo kodas LT100001445811 
A/s LT067300010088257241 
 
info@ekokonsultacijos.lt 
www.ekokonsultacijos.lt 
 

Kauno miesto savivaldybės administracijai 
 

2021-03-18 Nr. D-21-24 
 

 
 

DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO IR POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 
ATASKAITOS EKSPONAVIMO 
 

UAB „Kauno švara“ planuojama ūkinė veikla – atliekų tvarkymo procesų optimizavimas 
atliekų perkrovimo stotyje, adresu Ašigalio g. 20 Kaunas, paruošiant medienos, didelių gabaritų, 
mišrias statybines, tekstilės bei kitas atliekas tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui. 
Pradėjus PŪV, bus sumažinti esami bendri komunalinių atliekų perkovimo pajėgumai, taip pat 
sumažės atliekų sandėliavimo veiklos pajėgumai ir sunkiasvorių automobilių reisų skaičius. Siekiant 
UAB „Kauno švara“ planuojamai vykdyti bei vykdomai atliekų tvarkymo veiklai nustatyti sanitarinės 
apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

Šiuo metu yra parengta esamos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).  

Atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos internetinėje svetainėje 2020-10-27 paskelbtą informaciją - Sveikatos apsaugos 
ministerija, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 
152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ vykdymą, rekomenduoja šalyje 
paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu viešo visuomenės supažindinimo su 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita susirinkimą ir kitas visuomenės informavimo ir 
dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinime procedūras vykdyti 
elektroninėmis komunikacijos priemonėmis. Taip pat vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, Ataskaitos rengėjas informacinį pranešimas apie 
planuojamą veiklą, viešą Ataskaitos eksponavimą bei viešą pristatymą visuomenei ne mažiau kaip 
prieš 10 darbo dienų iki internetinės vaizdo transliacijos būdu organizuojamo viešo visuomenės 
supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita susirinkimo dienos turi 
paskelbti savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, interneto svetainėje.  

Prašome Jūsų informacinį pranešimą apie parengtą Ataskaitą paskelbti Jūsų savivaldybės  
interneto svetainėje iki 2021 m. kovo mėn. 23 d. 

Informuojame, kad: 

 Ataskaita nuo 2021 m. kovo 23 d. iki 2021 m. balandžio 8 d. bus eksponuojama UAB 
„Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-
informavimas/. 

 viešas supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. balandžio 8 d. 17.00 val. internetinės 
vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID: 879 
5181 1315, Kodas: 086318, nuoroda: 

https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09). 

 
PRIDEDAMA:  1. Informacinis pranešimas (1 lapas); 
  
  
Direktorė           Lina Šleinotaitė-Kalėdė 
 
 
Inga Muliuolė, tel. (8 5) 274 54 91, el. p. inga@ekokonsultacijos.lt  
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(https://epaslaugos.kaunas.lt/)

Pradžia (http://www.kaunas.lt) / Seniūnijos (http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/)
/ Eigulių seniūnija (http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/eiguliu-seniunija/)
/ Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
Paskelbta: 2021-03-17 (Trečiadienis)

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Kauno švara“ (įmonės kodas 132616649), Statybininkų g. 3, Kaunas, tel.: (8 37) 31 43 23 (http://tel:
(8%2037)%2031%2043%2023/), el. p.: info@svara.lt (mailto:info@svara.lt)

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel.: 8 5 27 45 491,
el. p.: info@ekokonsultacijos.lt (mailto:info@ekokonsultacijos.lt).

PŪV pavadinimas, vieta – atliekų tvarkymo procesų optimizavimas atliekų perkrovimo stotyje (ATS), paruošiant medienos, didelių gabaritų, mišrias statybines, tekstilės bei kitas atliekas
tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui, adresu Ašigalio g. 20, Kaunas.

PŪV aprašymas – UAB „Kauno švara“ mišrių komunalinių atliekų perkrovimo stotyje planuoja optimizuoti esamą veiklą, pradėjus naujas tam tikrų nepavojingų atliekų srautų naudojimo
arba paruošimo naudojimui ir/arba šalinimui veiklas. Pradėjus PŪV, numatoma sumažinti bendrą atliekų perkrovimo ir atliekų sandėliavimo veiklų pajėgumus, taip pat sumažės
sunkiasvorių automobilių reisų skaičius. Veiklos vykdytojas taip pat numatyto visą eilę kitų poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai mažinančių priemonių įdiegimą.

Ataskaita eksponuojama UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2021 m. kovo 23 d. iki 2021 m. balandžio 8 d.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. balandžio 8 d. 17.00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID:
879 5181 1315, Kodas: 086318, nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09 (https://us02web.zoom.us/j/87951811315?
pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09)).

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2021 m. balandžio 8 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ el. p.: inga@ekokonsultacijos.lt
(mailto:inga@ekokonsultacijos.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas,
adresu: K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel.: (8-37) 331683 (https://www.google.com/search?
q=Nacionalinio+visuomen%C4%97s+sveikatos+centro+prie+Sveikatos+apsaugos+ministerijos+Kauno+departamentas&oq=Nacionalinio+visuomen%C4%97s+sveikatos+centro+prie+Sveikatos
8), el. p.: kaunas@nvsc.lt (mailto:kaunas@nvsc.lt).

Naujienos (http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/eiguliu-seniunija/eiguliu-seniunijos-naujienos/)
Apie mus (http://www.kaunas.lt/seniunijos/eiguliu-sen/)
Veikla (http://www.kaunas.lt/seniunijos/eiguliu-seniunijos-veikla/)
Bendruomenė (http://www.kaunas.lt/seniunijos/eiguliu-seniunijos-bendruomene/)
Kontaktai (http://www.kaunas.lt/seniunijos/eiguliu-seniunijos-kontaktai/)

Paslaugos

(http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/kontaktu-paieska-ir-struktura)

Kontaktų paieška ir struktūra
Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška

(http://www.kaunas.lt/paslaugos)

Paslaugos
Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas

(http://www.kaunas.lt/kvt)

Transportas
Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas

(http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/asmenu-aptarnavimas)

Asmenų aptarnavimas
Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

(http://www.kaunas.lt/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-pasiulymai)

Projektiniai pasiūlymai
Statinių projektų viešinimas

(http://www.kaunas.lt/kultura-ir-turizmas)

Kultūra
Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai

(http://www.kaunas.lt/verslas-ir-finansai)

Verslas ir finansai
Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas

(http://www.kaunas.lt/korupcijos-prevencija)

Korupcijos prevencija
Antikorupcijos komisija, kontaktai

(http://www.kaunas.lt/urbanistika)

Urbanistika
Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai

(http://www.kaunas.lt/civilines-metrikacijos-skyrius)

Civilinė metrikacija
Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams

(http://www.kaunas.lt/svietimas)

Švietimas
Įstaigos, ugdymas, premijos

(http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos)

Seniūnijos
Kontaktai, paslaugos, naujienos

(http://www.kaunas.lt/soc-apsauga)

Socialinė apsauga
Paslaugos, parama, būstas

(http://www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga)

Aplinka
Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai

(https://kultura.kaunas.lt/)

Atsijungę
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(http://www.kaunas.lt/sveikata)

Sveikata
Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai

(http://www.kaunas.lt/sportui)

Sportas
Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai

(http://www.kaunas.lt/jaunimui)

Jaunimas
Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos

(http://www.kaunas.lt/investicijos)

Investicijos
Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai

(http://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos)
Nevyriausybinės organizacijos

(http://www.kaunas.lt/renovacija)
Renovacija

(http://www.kaunas.lt/gyvenamas-bustas)
Gyvenamasis būstas

(http://www.kaunas.lt/civiline-sauga)
Civilinė sauga ir mobilizacija

(http://www.kaunas.lt/kultura-ir-turizmas/kulturos-paveldas)
Kultūros paveldas

(http://www.kaunas.lt/viesoji-tvarka)
Viešoji tvarka

(http://www.kaunas.lt/teisine-pagalba)
Teisinė pagalba

Rodyti daugiau  

Rodyti mažiau  





Kontaktai
Kauno miesto savivaldybės administracija,

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,

Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kodas 188764867

PVM mokėtojo kodas LT 887648610

INFORMACIJA INTERESANTAMS TEIKIAMA

tel. 42 26 08, 8 800 20000

el. p. info@kaunas.lt (mailto:info@kaunas.lt)

 (https://www.facebook.com/kaunosavivaldybe)   (https://www.youtube.com/user/kaunosav/videos)

 (https://www.linkedin.com/company/kaunas-city-municipality)   (https://instagram.com/kauno_savivaldybe/)

 
 

 2021 m. Kauno miesto savivaldybė. Kopijuoti ir platinti www.kaunas.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. | Svetainės žemėlapis » (http://www.kaunas.lt/svetaines-
zemelapis)


(https://kultura.kaunas.lt/)
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SI ŪLO IŠ NUO MO TI

Iš nuo mo ja mas auto mo bi lis 2009 m. VOLKS WA GEN TOU RAN, il ges niam 
lai ko tar piui, dy ze lis, auto ma tas, tin ka tak si. Tel. 8 656 30 184. 

PER KA

Per ka že mę vi so je Lie tu vo je, ga li bū ti ap leis ta, su bend ra tur čiais, iš nuo-
mo ta. Pa de da sut var ky ti do ku men tus. Lauk si me įvai rių pa si ūly mų. Tel. 8 
671 08 059.

PER KA

Vil nius

Per ka me bu tus Vil niu je. Ga li bū ti be re mon to. Si ūly ti įvai rius va rian tus. 
Tel.+370 683 73 159.

SI ŪLO PAS LAU GAS

Sta ty ba

Sto gų ir fa sa dų dar bai. Il ga me tė pa tir tis. Pi giai komp lek tuo ja me me džia-
gas. Tei kia me ga ran ti ją. Tel. 8 677 34 202.

NUO LA TI NIS DAR BAS

Dar bi nin kams

UAB „Gen se ra“ vyk dan ti lau ko in ži ne ri nių tink lų (van den tie kio, bui ti nių ir 
lie taus nuo te kų tink lų) sta ty bos dar bus ieš ko Ho ri zon ta laus kryp ti nio grę-
ži mo ope ra to rių (bet ran šė ji nis tie si mas). At ly gi ni mas nuo 1500 Eur/mėn. į 
ran kas; Lau ko vamz dy nų mon tuo to jų. At ly gi ni mas nuo 500 Eur/mėn. iki 
1500 Eur/mėn. į ran kas. Su tei kia me vi sas dar bui rei ka lin gas prie mo nes, 
trans por tą at vyk ti į dar bą. Dau giau in for ma ci jos su teik si me že miau nu ro-
dy tais kon tak tais dar bo die no mis: I-V, mob. tel. (8 691) 86 121, tel. (8 46) 
41 61 88, el. paš tu in fo@gen se ra.lt  

AUKCIONAI

AK CI NIN KŲ SU SI RIN KI MAI

Pra ne ša me, kad yra šau kia mas eili-
nis vi suo ti nis AB „Si li ka tas (ju ri di nio 
as mens ko das 221968760, re gist-
ruo tos bu vei nes ad re sas Sa va no rių 
pr. 124, Vil nius) ak ci nin kų su si rin ki-
mas, ku ris vyks 2021 m. ba lan džio 
20 d. 10 val., Sa va no rių pr. 124, Vil-
niu je. Ak ci nin kai re gist ruo ja mi nuo 9 
val. su si rin ki mo die na. Ak ci nin kų aps-
kai tos die na 2021 m. ba lan džio 13 d. 
Su si rin ki mo dar bot var kė: 1. 2020 me-
tų bend ro vės me ti nis pra ne ši mas. 2. 
Nep rik lau so mo audi to riaus iš va da. 3. 
2020 me tų bend ro vės fi nan si nė ats-
kai to my bė. 4. 2020 me tų bend ro vės 
pel no (nuos to lio) pas kirs ty mas. 5. AB 
„Si li ka tas“ val dy bos rin ki mai. Dėl pa-
pil do mos in for ma ci jos kreip tis į ge ne-
ra li nį di rek to rių Vy tau tą Čes naus ką, 
tel. (8 5) 231 1850.

Pra ne ši mas apie UAB „Al kes ta“ (įm.k. 
249672710, bu vei nės ad re sas Nau-
jo ji g. 118, Aly tus) eili nio vi suo ti nio ak-
ci nin kų su si rin ki mo su šau ki mą. Su si-
rin ki mo da ta 2021-04-16, 8 val., su-
si rin ki mo da ly vių re gist ra ci ja vyk do-
ma nuo 7.30 iki 8.00, su si rin ki mo vie-
ta: Nau jo ji g. 118, Aly tus (bend ro vės 
bu vei nė, I a. po sė džių sa lė). Su si rin-
ki mo dar bot var kė: 1. Val dy bos atas-
kai ta už 2020 m. veik lą (me ti nis pra-
ne ši mas) ir bend ro vės atas kai ta už 
2020 m. kon so li duo tą veik lą (me ti nis 
pra ne ši mas). 2. In for ma ci ja apie audi-
to iš va das. 3. Bend ro vės fi nan si nės 
ats kai to my bės ir bend ro vės 2020 m. 
kon so li duo tos fi nan si nės ats kai to my-
bės, pel no pas kirs ty mo pro jek to tvir-
ti ni mas. 4. Audi to įmo nės pa rin ki mas 
ir at ly gi ni mo už audi tą tvir ti ni mas. 5. 
Be vil tiš kų sko lų lik vi da vi mas. 6. Bend-
ro vės val dy bos na rių rin ki mai. Spren-
di mą su šauk ti vi suo ti nį ak ci nin kų su-
si rin ki mą priė mė bend ro vės val dy ba. 
Įver ti nant Vy riau sy bės nus ta ty tus ju-
dė ji mo su var žy mus ir skel bia mo ka-
ran ti no są ly gas, ak ci nin kams si ūlo ma 
pa si nau do ti išanks ti nio bal sa vi mo raš-
tu ga li my be. Su ta rus su si pa ži ni mo su 
su si rin ki mo dar bot var kės do ku men-
tais for mą, su su si rin ki mo dar bot var-
kės do ku men tais ga li ma su si pa žin ti 
bend ro vės tel. (8 315) 77 755.

ĮVAI RŪS

Pra ne ša me, kad ak ci nin kų spren di mu yra lik vi duo ja ma UAB „Na mas in ves ti ci jos“ (įmo nės ko das 300618583, 
bu vei nės ad re sas Fi la re tų g. 16, Vil nius, re gist ruo ta Ju ri di nių as me nų re gist re, re gist ro tvar ky to jas VĮ Re gist rų 
cent ras). Įmo nė nuo 2021-02-01 įgi jo lik vi duo ja mos įmo nės sta tu są. Lik vi da to riu mi pas kir tas My ko las Kuz mins-
kis, tel. 8 600 18 527, e.p. my ko las.kuz mins kis@gmail.com

In for muo ja me, kad 2021 m. ba lan džio 12 d. 11 val. Kau no m. 27-aja me no ta ro biu re (ad re sas K.Do ne lai čio g. 77-
1, Kau no m., Kau no m.sav., Lie tu vos Res pub li ka) bus skel bia mas mi ru sio sios tes ta to rės Al do nos Juo de lie nės (gim. 
1927 07 10, mi rė 2021 02 17) tes ta men tas. Kvie čia me da ly vau ti įpė di nius bei ki tus suin te re suo tus as me nis.

P R A N E Š I M A S
2021-03-19, Prienai

Informuojame, kad Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras 1. 
prijungiamas prie Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos 
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, vykdomas reorganizavimas 
prijungimo būdu, kai vienas juridinis asmuo prijungiamas prie kito juridinio asmens, 
kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.
Viešosios įstaigos Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2. teisės ir pareigos 
pereina Viešajai įstaigai Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrui nuo perdavimo – 
priėmimo akto pasirašymo dienos. Perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas ne vėliau 
kaip iki veiklą tęsiančio juridinio asmens pakeistų įstatų įregistravimo Valstybės įmonėje 
Registrų centre dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 
straipsnio 2 ir 3 dalimis, Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras 
(kaip juridinis asmuo) baigiamas reorganizavimo būdu (be likvidavimo procedūros) ir 
pasibaigia nuo išregistravimo Valstybės įmonėje Registrų centre dienos.

Reorganizuojamas juridinis asmuo:3. 
Juridinio asmens teisinė forma Viešoji įstaiga
Juridinio asmens pavadinimas Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras
Juridinio asmens kodas 170798787
Juridinio asmens buveinės adresas Prienų g. 15, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav.
Juridinio asmens duomenys kaupiami 
ir saugomi Valstybės įmonėje Registrų centre (124110246)

Juridinio asmens dalininkas (100 %) Prienų rajono savivaldybė (111107225)
Pastabos Veikla baigiama

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:4. 
Juridinio asmens teisinė forma Viešoji įstaiga
Juridinio asmens pavadinimas Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras
Juridinio asmens kodas 290161560
Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus g. 5, Jieznas, Prienų r. sav.
Juridinio asmens duomenys kaupiami 
ir saugomi Valstybės įmonėje Registrų centre (124110246)

Juridinio asmens dalininkas (100 %) Prienų rajono savivaldybė (111107225)
Pastabos Veikla tęsiama

Reorganizavimo sąlygas, veiklą tęsiančio juridinio asmens pakeistų įstatų projektą ir 5. 
praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius galima peržiūrėti 
(susipažinti) www.stakliskiupspc.lt,  www.jieznaspspc.lt. (Užs. 21AVI1-192)

PRA NE ŠI MAS APIE EILI NĮ VI SUO TI NĮ NA RIŲ SU SI RIN KI MĄ

Pra ne ša me, kad 2021 m. ba lan džio 19 d. 12:00 val. šau kia mas Vil niaus kre di to uni-

jos, ju ri di nio as mens ko das 112043996, bu vei nės ad re sas T. Nar bu to g. 5-1, Vil nius, eili nis 

vi suo ti nis na rių su si rin ki mas. Su si rin ki mas šau kia mas val dy bos ini cia ty va ir spren di mu. 
Nu ma to ma eili nio vi suo ti nio na rių su si rin ki mo dar bot var kė: 
1. 2020 m. vi daus audi to tar ny bos atas kai tos įver ti ni mas. 
2. 2020 m. val dy bos atas kai tos įver ti ni mas. 
3. 2020 m. pas ko lų ko mi te to atas kai tos įver ti ni mas. 
4. 2020 m. me ti nių fi nan si nių atas kai tų rin ki nio tvir ti ni mas. 
5. 2020 me tų pel no pas kirs ty mo (nuos to lio at ly gi ni mo) tvar kos tvir ti ni mas. 
6. 2021 m. pa ja mų ir iš lai dų są ma tos tvir ti ni mas; 
7. 2021 –2023 me tų veik los pla no tvir ti ni mas. 
8. Įga lio ji mų su tei ki mas val dy bai priim ti spren di mus dėl dis po na vi mo tur tu ir il ga lai kio 

tur to įsi gi ji mo, il ga lai kių pas ko lų paė mi mo ir su tei ki mo, lai da vi mo ar ga ran ta vi mo už 
ki tų as me nų prie vo les, jei gu tur to ver tė ar san do rių su ma vir ši ja 1/10 Vil niaus kre di to 
uni jos nuo sa vo ka pi ta lo. 

9. Dėl veiks mų, kai kre di to uni jos nuo sa vas ka pi ta las ta po ma žes nis ne gu pa ji nis ka pi-
ta las. At siž vel giant į 2020 m. lapk ri čio 4 d. Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės nu ta ri-
me Nr. 1226 „Dėl ka ran ti no Lie tu vos Res pub li kos te ri to ri jo je pas kel bi mo“ nus ta ty tus 
ri bo ji mus, eili nis vi suo ti nis na rių su si rin ki mas gy vai or ga ni zuo ja mas ne bus, pra šo me 
Vil niaus kre di to uni jos na rių, vi sais Kre di to uni jos eili nio vi suo ti nio na rių su si rin ki mo 
dar bot var kė je nu ro dy tais klau si mais, bal suo ti iš anks to raš tu. 

Bend rą jį bal sa vi mo biu le te nį nuo 2021 m. ko vo 29 d. uni jos na riai ga lės ras ti www.vil-
niausk re di tou ni ja.lt, as me ni nė je i-Uni jos pas ky ro je ar ba gau ti Vil niaus kre di to uni jo je dar-
bo me tu Vil niaus kre di to uni jos bu vei nės ad re su T. Nar bu to g. 5-1, Vil nius. 

Už pil dy tus ir pa si ra šy tus bend ruo sius bal sa vi mo biu le te nius pra šo me pris ta ty ti iki 2021 
m. ba lan džio 19 d. 11 val. į kre di to uni ją ar kre di to uni jos paš to dė žu tę, ad re su T. Nar bu to g. 
5-1, Vil niu je, at siųs ti paš tu nu ro dy tu ad re su ir el. paš tu: in fo@vku.lt. Jei bend ra sis bal sa vi mo 
biu le te nis pa si ra šy tus kva li fi kuo tu el. pa ra šu siųs ti tik el. paš tu in fo@vku.lt. 

Su do ku men tais, su si ju siais su su si rin ki mo dar bot var ke, Vil niaus kre di to uni jos na riai ga-
lės su si pa žin ti nuo 2021 m. ko vo 29 d. kre di to uni jos dar bo me tu, kre di to uni jos pa tal po se, 
ad re su T. Nar bu to g. 5-1, Vil nius (vers lo cent ras „Nar bu to 5“, 2 aukš tas). 

In for muo ja me, kad tuo at ve ju, jei gu 2021 m. ba lan džio 19 d. eili nia me vi suo ti nia me na rių 
su si rin ki me ne bus kvo ru mo, Vil niaus kre di to uni jos pa kar to ti nis eili nis vi suo ti nis na rių su-
si rin ki mas vyks 2021 m. ba lan džio 29 d. 12:00 val. Pa kar to ti nis vi suo ti nis na rių su si rin ki mas 
or ga ni zuo ja mas to kia pa čia tvar ka kaip ir 2021 m. ba lan džio 19 d. eili nis vie suo ti nis na rių 
su si rin ki mas. 

As muo, įga lio tas teik ti iš sa mią in for ma ci ją apie šau kia mą vi suo ti nį na rių su si rin ki mą - ad mi-
nist ra ci jos va do vo pa va duo to jas Sau lius Lau čius, mob. +370 615 87208, el.p. sau lius@vku.lt.

(Užs. 21AVI1-193)

SKEL BI MAS APIE VIE ŠĄ JĮ AUK CIO NĄ 
Šiuo lai ki nio me no cent ras (ŠMC) skel bia pri pa žin to ne rei ka lin gu ir ne tin ka mu (ne ga li mu) 
nau do ti ma te ria lio jo tur to par da vi mą vie ša me pre kių auk cio ne: 

1. Auk cio nas vyks 2021 m. ba lan džio 14 d. 11:00 val. Šiuo lai ki nio me no cent re, ad re su: Vo-
kie čių g. 2, Vil nius LT – 01130. 

2. Mi ni ma lus kai nos di di ni mo in ter va las – 10 (de šimt) pro cen tų nuo pra di nės tur to kai nos. 
3. Auk cio nas lai ko mas neį vy ku siu, jei ja me už si re gist ra vo ma žiau kaip du da ly viai. 
4. At sa kin gas as muo – Ūkio sky riaus ve dė jas Jus ti nas Pru se vi čius, tel. +370 698 39106, el. 

p. jus ti nas@cac.lt. 
5. Par duo da mą tur tą ga li ma ap ži ūrė ti ad re su: Sa pie gų g.13 g. , Vil nius, Sa pie gų rū mų kie-

mas, prieš auk cio ną, 2021 m. ba lan džio 7-9 d. nuo 10:00 val. iki 12:00 val. Bū ti na tu rė ti 
as mens do ku men tą ir ap ži ūros lai ką iš anks to su de rin ti te le fo nu +370 698 39106. 

6. Auk cio no da ly vio bi lie to kai na - 5 (pen ki) Eur. Ži ūro vų da ly va vi mas ne ga li mas. 
7. Už bi lie tus ir auk cio ne įsi gy tą tur tą mo ka ma pa ve di mu į ga vė jo sąs kai tą ban ke (at sis-

kai to mo ji sąs kai ta LT67 4010 0424 0004 0203, AB Lu mi nor ban kas, ban ko ko das 40100), 
ga vė jas - Šiuo lai ki nio me no cent ras, įs tai gos ko das 291424950), pa žy mint „Už auk cio no 
da ly vio bi lie tą“, „Už auk cio ne įsi gy tą tur tą (tur to pa va di ni mas)“. 

8. Auk cio no lai mė to jas tu ri su mo kė ti pa si ūly tą tur to kai ną ne vė liau kaip per 5 dar bo die-
nas ir ne vė liau kaip per 3 dar bo die nas nuo ap mo kė ji mo pri va lo sa vo lė šo mis iš si vež ti 
nu pirk tą tur tą. 

9. Auk cio no da ly vių re gist ra ci ja, pa tei kus mo kė ji mo do ku men tą ir as mens do ku men tą, 
vyks auk cio no die ną nuo 10:45 val. iki 11:00 val. 

10. Auk cio no ren gė jas už įsi gy to tur to ko ky bę neat sa ko ir jo kių pre ten zi jų nep rii ma. 
Auk cio ne bus par duo da mas šis tur tas: 
1. Me di nės si jos – 1 kompl (kie kis apie 185 vnt.). Pra di nė par da vi mo kai na – 10 339,38 €; 
2. Me di nės du rų var čios – 1 kompl (kie kis apie 40 vnt.).. Pra di nė par da vi mo kai na – 702,24 €; 
3. Me ta li niai tu rėk lai – 1 kompl (kie kis apie 5 vnt.). Pra di nė par da vi mo kai na – 403,10 €; 
4. Ša mo ti nės, rau do no mo lio, si li ka ti nės ply tos, pusp ly tės – 1 kompl (kie kis apie 14000 vnt.) 

Pra di nė par da vi mo kai na - 7272,88 €. (Užs. 21AVI1-189)

Skubiai reikalingas 
spaudos platintojas

Vilnius, tel. (8 5) 274 3777

Pašilaičiuose, Vilniuje.

Skubiai reikalingi 
spaudos platintojai

Kaune

Kaunas, tel. (8 37) 40 02 66

Sargėnuose, Vytėnuose, Palemone.
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Klai pė dos mies to sa vi val dy bės ta ry bos 2020-10-29 spren di mu Nr. T2-241, 
biu dže ti nė įs tai ga Klai pė dos fut bo lo spor to mo kyk la, ju ri di nio as mens ko-
das 190457010, bu vei nės ad re sas Pa ry žiaus Ko mu nos g. 16A, iki 2021-
03-31 bus pert var ky ta į vie šą ją įs tai gą Klai pė dos fut bo lo mo kyk lą. Sa vi-
nin ko ar da ly vio tei ses ir pa rei gas įgy ven din sian ti ins ti tu ci ja –Klai pė dos 
mies to sa vi val dy bė. Duo me nys apie pert var ko mą biu dže ti nę įs tai gą Klai-
pė dos fut bo lo spor to mo kyk lą kau pia mi ir sau go mi Ju ri di nių as me nų re-
gist re. Su VšĮ Klai pė dos fut bo lo mo kyk los, ku ri veiks po pert var ky mo, įs-
ta tais ir pert var ko mos biu dže ti nės įs tai gos praė ju sių tre jų fi nan si nių me tų 
me ti nių atas kai tų rin ki niais bei me ti nė mis veik los atas kai to mis ga li ma su-
si pa žin ti in ter ne to sve tai nė je klai pe dosfm@bal ti cum-tv.lt.

UAB „Vil niaus duo na“ ir UAB „BALT VES TI CA“ pra ne ši mas apie bū si mą 
reor ga ni za vi mą. Va do vau da mie si LR ci vi li nio ko dek so 2.101 str. 1 d. bei 
LR ak ci nių bend ro vių įs ta ty mo (to liau –ABĮ) 65 str. 1 d. pra ne ša me apie 
bū si mą UAB „BALT VES TI CA“ ir UAB „Vil niaus duo na“ reor ga ni za vi mą pri-
jun gi mo bū du ir reor ga ni za vi mo są ly gų su da ry mą. Reor ga ni za vi mo są ly-
gų pag rin du reor ga ni zuo ja mo ji bend ro vė UAB „BALT VES TI CA“ (tei si nė 
for ma –už da ro ji ak ci nė bend ro vė, bu vei nės ad re sas Per kūn kie mio g. 7, 
12131 Vil nius, įmo nės ko das 125827090, duo me nys apie bend ro vę kau-
pia mi ir sau go mi Lie tu vos Res pub li kos ju ri di nių as me nų re gist re), ku ri po 
reor ga ni za vi mo baigs sa vo veik lą, bus pri jung ta prie reor ga ni za vi me da-
ly vau jan čios bend ro vės UAB „Vil niaus duo na“ (tei si nė for ma - už da ro ji ak-
ci nė bend ro vė, bu vei nės ad re sas Per kūn kie mio g. 7, 12131 Vil nius, įmo-
nės ko das 125374462, duo me nys apie bend ro vę kau pia mi ir sau go mi Lie-
tu vos Res pub li kos ju ri di nių as me nų re gist re), ku ri po reor ga ni za vi mo tęs 
sa vo veik lą ir pe rims vi sas UAB „BALT VES TI CA“ tei ses ir pa rei gas bei tur-
tą, taip pat tei ses ir pa rei gas pa gal san do rius bei san do riai bus įt rauk ti į 
UAB „Vil niaus duo na“ bu hal te ri nę aps kai tą nuo UAB „Vil niaus duo na“ 
nau jos įs ta tų re dak ci jos įre gist ra vi mo LR Ju ri di nių as me nų re gist re die-
nos. Su reor ga ni za vi mo są ly go mis ir ki tais pri va lo mais skelb ti vie šai do-
ku men tais ga li ma su si pa žin ti nuo 2021 m. sau sio 19 d. iki reor ga ni za vi-
mo pa bai gos dar bo die no mis nuo 9.00 val. iki 15.00 val. ad re su Per kūn-
kie mio g. 7, Vil nius ar ba UAB „Vil niaus duo na“ in ter ne to sve tai nė je ad-
re su www.vil niaus duo na.lt. Ka dan gi ka ran ti no me tu ven gia me tie sio gi nio kon-
tak to, to dėl su in ter ne to sve tai nė je ne pas kelb tais do ku men tais bus ga li ma 
su si pa žin ti nuo to li niu bū du, pa tei kus pra šy mą el. paš tu vduo na@vduo na.lt. 

PR ANEŠIMAS

Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos nariams

Informuojame, kad  Lietuvos socialinio darbo mokyklų aso-
ciacija šaukia visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks 2021 m. 
balandžio 13 d. 15 val., nuotoliniu būdu, Zoom platformoje, 
nuoroda išsiųsta LSDMA nariams el. paštais. 
Darbotvarkė:

(Užs. 21AVI1-195)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 
informuoja, kad 2021 m. balandžio 15 d. 9 val. numatomas 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 
posėdis, kuriame bus svarstomi nekilnojamojo kultūros pavel-
do vertinimo tarybos aktų projektai dėl apskaitos duomenų 
tikslinimo Kultūros vertybių registre:

1229), L. Rėzos g. 5, Neringa, Neringos r. sav.

1245), L. Rėzos g. 7, Neringa, Neringos r. sav.

1246), L. Rėzos g. 9, Neringa, Neringos r. sav.

1249), L. Rėzos g. 11, Neringa, Neringos r. sav.

1247), L. Rėzos g. 13, Neringa, Neringos r. sav.

1248), L. Rėzos g. 15, Neringa, Neringos r. sav.

1250), L. Rėzos g. 17, Neringa, Neringos r. sav.

1251), L. Rėzos g. 19, Neringa, Neringos r. sav.

1252), L. Rėzos g. 21, Neringa, Neringos r. sav.
Su aktų projektais galima susipažinti:
https://dangulys.kpd.lt/public/7c7b6ad47d2d

Ap lin kos ap sau gos agen tū ra (to liau – Agen tū ra) in for-
muo ja, kad gau ta pa raiš ka UAB „Rap soi la“, esan čios 

Po vi lo Plec ha vi čiaus g. 8, Uk ri nų k., Ma žei kių r., Tar šos 
in teg ruo tos pre ven ci jos ir kont ro lės lei di mui  

(to liau – TIPK lei di mas) pa keis ti. 

Ins ti tu ci ja, prii man ti spren di mą dėl TIPK lei di mo pa kei ti mo ir 
ku riai ga li bū ti tei kia mos pas ta bos ir klau si mai - Agen tū ra. 

Su pa teik ta pa raiš ka ga li ma su si pa žin ti Agen tū ro je (ad re sas Juo-
za pa vi čiaus g. 9, Vil nius, tel.: 8 706 62 008; 8 682 96982, el. p. aaa@
aaa.am.lt) dar bo die no mis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pir ma die-
nio iki ket vir ta die nio), nuo 7.30 iki 15.15 val. (penk ta die niais) iš 
anks to su si ta rus nu ro dy tais kon tak tais ar ba Agen tū ros in ter ne to 
sve tai nė je www.gam ta.lt, nuo ro do je Tar šos pre ven ci ja >Tar šos in-
teg ruo ta pre ven ci ja ir kont ro lė >In for ma ci ja apie gau tas pa raiš-
kas tar šos in teg ruo tos pre ven ci jos ir kont ro lės lei di mams gau ti/
pa keis ti (pa gal reg la men ta vi mą nuo 2018-02-02) (http://gam ta.lt/
cms/in dex?rub ri cId=f3ad46c6- 97ac-4c90-bf65-869586196586). 

Pas ta bas dėl pa raiš kos ir lei di mo pa kei ti mo ga li ma teik ti Agen-
tū rai 15 dar bo die nų nuo šio skel bi mo pas kel bi mo die nos. Pas-
ta bos ir pa si ūly mai tei kia mi raš tu, nu ro dant var dą, pa var dę (ar 
or ga ni za ci jos pa va di ni mą), ad re są, te le fo ną. (Užs. 21B133-10)

In for ma ci nis pra ne ši mas apie pa reng-
tą po vei kio vi suo me nės svei ka tai ver-
ti ni mo atas kai tą. Pla nuo ja mos ūki nės 
veik los (to liau –PŪV) or ga ni za to rius 
UAB „Kau no šva ra“ (įmo nės ko das 
132616649, Sta ty bi nin kų g. 3, Kau-
nas, tel. (8 37) 31 43 23, el.p. in fo@
sva ra.lt). Po vei kio vi suo me nės svei ka-
tai ver ti ni mo atas kai tos (to liau –Atas-
kai tos) ren gė jas UAB „Eko kon sul ta ci-
jos“ (įmo nės ko das 300081400, J.Ku-
bi liaus g. 6-5, Vil nius, tel. (8 5) 274 
5491, el.p. in fo@eko kon sul ta ci jos.lt). 
PŪV pa va di ni mas, vie ta –at lie kų tvar-
ky mo pro ce sų op ti mi za vi mas at lie kų 
perk ro vi mo sto ty je, pa ruo šiant me die-
nos, di de lių ga ba ri tų, miš rias sta ty bi-
nes, teks ti lės bei ki tas at lie kas to li mes-
niam nau do ji mui ar ba nau do ji mui ir 
ša li ni mui, ad re su Aši ga lio g. 20, Kau-
nas. PŪV ap ra šy mas –UAB „Kau no 
šva ra“ miš rių ko mu na li nių at lie kų perk-
ro vi mo sto ty je pla nuo ja op ti mi zuo ti 
esa mą veik lą, pra dė jus nau jas tam tik-
rų ne pa vo jin gų at lie kų srau tų nau do-
ji mo ar ba pa ruo ši mo nau do ji mui ir/ar-
ba ša li ni mui veik las. Atas kai ta eks po-
nuo ja ma UAB „Eko kon sul ta ci jos: in-
ter ne to sve tai nė je http://www.eko kon-
sul ta ci jos.lt/vi suo me nes-in for ma vi mas/, 
nuo 2021 m. ko vo 23 d. iki 2021 m. ba-
lan džio 8 d. Vie šas vi suo me nės su pa-
žin di ni mas su Atas kai ta vyks 2021 m. 
ba lan džio 8 d. 17.00 val. in ter ne ti nės 
vaiz do trans lia ci jos bū du. Pri si jun gi mo 
ad re sas: https://zoom.us (Pri si jun gi-
mo ID: 879 5181 1315, Ko das: 086318). 
Iš sa miau su si pa žin ti su Atas kai ta ir iki 
2021 m. ba lan džio 8 d. raš tu teik ti pa-
si ūly mus ga li ma krei pian tis į Atas kai-
tos ren gė ją UAB „Eko kon sul ta ci jos“ 
el.p. in ga@eko kon sul ta ci jos.lt. Spren-
di mą dėl pla nuo ja mos ūki nės veik los 
ga li my bių prii man ti ins ti tu ci ja Na cio na-
li nio vi suo me nės svei ka tos cent ro prie 
Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos Kau-
no de par ta men tas, ad re su K.Pet raus-
ko g. 24, Kau nas, tel. (8 37) 33 16 83, 
el.p. kau nas@nvsc.lt.

Ad mi nist ra to riui ne per duo tus UAB 
„Top ma“, įmo nės ko das 145576546 
įs ta tus lai ky ti ne ga lio jan čiais.

UAB „Brot hers &Co“ (į.k. 304784542) 
iš kel ta bank ro to by la. Kre di to rių rei-
ka la vi mai ren ka mi iki 2021-04-02 
ad re su: Mai ro nio g. 18, Rad vi liš kis. 
Įmo nės va do vas pri va lo įvyk dy ti JA-
NĮ 57 str. nuos ta tas.

2021-03-31 10.00 val. Vil niaus m. 
29-aja me no ta ro biu re (ad re sas Šei-
my niš kių g. 21, Vil nius) bus skel bia-
mas Ma ri ja nos Gri go nie nės (gim. 
1936-01-25, mi ru sios 2021-01-06), 
tes ta men tas.

2021 04 05 10 val. Kau no m. 24-aja-
me no ta rų biu re, (ad re sas Vy tau to 
pr. 87-1, tel. (8 37) 20 99 93) bus 
skel bia mas Pet ro nė lės Van dos Bu-
rins kie nės (gim. 1928 10 21) tes ta-
men tas.

In for muo ja me Pas ta to - Gy ve na mo-
jo na mo su vers lo pa tal po mis poil-
siui, uni ka lus Nr. 4400-0799-0452, 
esan čio Pa lan gos m. sav. Pa lan gos 
m. Mo kyk los g. 4 (to liau –Pas ta to) ir 
že mės skly po, uni ka lus Nr. 2501-
0005-0094, esan čio Pa lan gos m. 
sav. Pa lan gos m. Mo kyk los g. 4 (to-
liau –Že mės skly pas) bend ra tur čius, 
kad ke ti na ma par duo ti: už 55 000 
Eur kai ną 3751/83133 da lis Pas ta-
to pla ne pa žy mė ta in dek su „R-7“ su 
51/1945 da li mi Že mės skly po. Kai-
na tu ri bū ti su mo kė ta ne vė liau kaip 
pir ki mo-par da vi mo su tar ties die ną. 
Už 54 500 Eur kai ną 3776/83133 
da lis Pas ta to pla ne pa žy mė ta in dek-
su „R-6“ su 93/1945 da li mis Že mės 
skly po. Kai na tu ri bū ti su mo kė ta ne 
vė liau kaip pir ki mo-par da vi mo su-
tar ties die ną; už 56 000 Eur kai ną 
3724/83133 da lis Pas ta to pla ne pa-
žy mė ta in dek su „R-2“, su 94/1945 
da li mis Že mės skly po. Kai ną, ku ri 
tu ri bū ti su mo kė ta ne vė liau, kaip per 
30 (tris de šimt) ka len do ri nių die nų 
nuo pir ki mo-par da vi mo su tar ties su-
da ry mo die nos. Kiek vie na aukš čiau 
pa mi nė ta Pas ta to su Že mės skly po 
da lys par duo da mos ats ki ra pir ki mo-
par da vi mo su tar ti mi ar ba vi sos da-
lys kar tu vie na pir ki mo-par da vi mo 
su tar ti mi. Pra šo me, ne vė liau kaip 
per vie ną mė ne sį nuo šios in for ma-
ci jos pas kel bi mo, raš tu in for muo ti 
Pa lan gos mies to 3-iojo no ta ro biu-
ro no ta rę Sand rą Ži nie nę (ad re su 
Ga nyk lų g. 18, Pa lan ga) apie sa vo 
no rą pirk ti aukš čiau nu ro dy tus ne-
kil no ja muo sius ob jek tus šia me skel-
bi me nu ro dy to mis są ly go mis. Jei nu-
ro dy tu bū du ir ter mi nu ne pa reik ši te 
sa vo va lios, bus lai ko ma, kad at si-
sa ko te pa si nau do ti sa vo pir me ny-
bės tei se ir par duo da mos da lys aukš-
čiau nu ro dy tų ne kil no ja mų jų daik tų 
bus par duo tos ne bend ra tur čiams.

KON SUL TA CI JOS

Pas ko los nuo 1000,- Eur iki 10 m. 
vi so je Lie tu vo je, užs ta tas –bu tas, 
na mas. Kon sul ta ci jos. Tel. 8 698 
09 250. 

Pas ko los. Iš per ka me jū sų sko las iš 
ants to lių, pa den gia me ki to kias sko-
las įkei čiant ne kil no ja mą jį tur tą. Kon-
sul ta ci jos. Tel. 8 620 33 777. 281
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