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PLANUOJAMOS ŪKIN S VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO)
AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENG JO

PATEIKIAMA INFORMACIJA

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKIN S VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOV )
1. Planuojamos  ūkinės  veiklos  organizatoriaus (užsakovo)  kontaktiniai  duomenys  (vardas, pavardė;

įmonės  pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas)-  UAB „Aternaį, Joniškės g.36, Klaipėda,  tel.:
+37067237244, vitalija@aterna.lt.

2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo)
pasitelktas  konsultantas,  papildomai  pateikiami  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo
dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas,
el.  paštas)-  UAB  įStudija  PS”,  Verkių  sodų  4-oji  g.36,  Vilnius,  tel.:  +37061811933,
pauliusarch  @yahoo.com.

II. PLANUOJAMOS ŪKIN S VEIKLOS APRAŠYMAS
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos

ūkinės  veiklos  poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos  ūkinės  veiklos,  kuriai turi būti
atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla
arba  nurodant,  kad  atranka  atliekama  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi,  nurodomas atsakingos institucijos raštas (data,
Nr.), kad privaloma atranka:

Planuojamas  dalies patalpų  kapitalinis  remontas  rengiant  kremavimo  liniją.  Pagal  Lietuvos
Respublikos  planuojamos  kinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo  statymo  2  priedo  planuojamos

kinės  veiklos,  kuriai  turi  b ti  atliekama  atranka  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo,  r šių  sąrašą
planuojama veikla priskiriama 11 punkto (kitos planuojamos kinės veiklos r šys), 11.18. papunkčiui
Krematoriumų rengimas.

4.  Planuojamos  ūkinės  veiklos  fizinės  charakteristikos:  žemės  sklypo  plotas ir  planuojama  jo
naudojimo paskirtis  ir būdas (būdai), funkcinės  zonos,  planuojamas užstatymo plotas, numatomi  statiniai,
įrenginiai  ir  jų  paskirtys,  numatomi  įrengti  giluminiai  gręžiniai,  kurių  gylis  viršija  300  m,  numatomi
griovimo  darbai,  reikalinga  inžinerinė  infrastruktūra  (pvz.  inžineriniai  tinklai  (vandentiekio,  nuotekų
šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

Žemės  sklypo  plotas  0,7470  ha.  Žemės  sklypo  naudojimo  paskirtis-  kita,  naudojimo  b das-
komercinės  paskirties  objektų  teritorijos.  Naudojimo  paskirties  ir  b do  keitimas  nenumatomas.
Planuojama kinė veikla neprieštarauja Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniams- pagal bendrąj
planą  planuojamos  teritorijos  pagrindinė  tikslinė  žemės  naudojimo  paskirtis  yra  bendro  naudojimo
teritorijos,  naudojimo pob dis-  kapinių  (žemės  sklypai,  kuriuose yra  esamos  arba numatomos  rengti
kapinės ir palaikų laikymo statiniai) (1 pav.).

1 Pav. Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano
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Žemės sklype galioja 2011-05-09 Klaipėdos m.sav. administracijos direktoriaus sakymu Nr.AD1-875
patvirtintas  detalusis  planas  (priedas  Nr.8).  Pagal  detaliojo  plano  sprendinius  konkretus  teritorijos
naudojimo tipas: Kitos paskirties žemė. Komercinės paskirties objektų teritorija. Žemės sklypai, kuriuose
yra  esami  arba numatomi  statyti  krematoriumai,  laidojimo  namai  ir  kiti  panašios  paskirties  statiniai.
Nagrinėjamame sklype yra rengti kolumbariumai, šalia yra veikiančios miesto kapinės.

2 Pav. Esamų privažiavimo kelių ir parkavimo vietų schema

Remontuojamo  pastato  užstatymo  plotas  nedidinamas-  remontuojama  dalis  patalpų,  kuriose
numatoma  rengti  kremavimo  liniją.  Giluminių  gręžinių  rengimas  ir  griovimo  darbai  nenumatomi.
Planuojama  rengti  dujotiekio  atšaką  numatomos  kremavimo  linijos  energijos  poreikiams  tenkinti.
Susisiekimo komunikacijos esamos.   sklypą patenkama dviem esamais važiavimais iš Joniškės gatvės.
Vienas  važiavimas naudojamas  pastato aptarnavimui,  antras lankytojams.  Prie  pastato yra  esama 21
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vietos automobilių stovėjimo aikštelė.  Šalia nagrinėjamo objekto Joniškės gatvėje  yra  esama 50 vietų
miesto automobilių stovėjimo aikštelė (2 pav.).

5. Planuojamos  ūkinės  veiklos  pobūdis:  produkcija,  technologijos  ir  pajėgumai  (planuojant esamos
veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

Numatoma rengti vieną JML „Funerisį sp. zo.o gaminamą kremavimo liniją Duval, kurią sudaro
krosnis Duval-2 Standard Gen 3, automatinis karsto krovimo vežimėlis, pelenų apdorojimo mazgas, dujų
filtravimo sistema, kremavimo proceso ir išmetamų dujų monitoringo sistema.

Kremavimo liniją numatoma sumontuoti dalyje UAB „Aternaį laidojimo namų pastato Joniškės
g.36 unik.Nr. 2197-7000-6015, Klaipėdoje pirmo aukšto patalpų: 1-1, 1-2, 1-3, 1-29, 1-30, 1-31, 1-38 ir 1-
39 (3 pav.). Vietoje dviejų iš keturių šarvojimo salių bus suformuota patalpa kremavimo linijos rengimui.
Filtravimo sistemą numatoma sumontuoti esamame r syje Pastato paskiritis- paslaugų, laidojimo namai.
Esama pastato paskiritis, pagal STR 1.01.09:2003 VI  skyriaus 8.4 punktą, yra tinkama krematoriumo
veiklai. Pastatas yra naudojamas pagal paskirt  ir atitinka visus statymais numatytus tokiems pastatams
keliamus reikalavimus, tame tarpe ir aplinkosauginius. Po dalies pastato patalpų kapitalinio remonto ir
paskirties pakeitimo, bus užtikrinta,  kad pastatas atitiks visus statymais numatytus tokiems pastatams
keliamus reikalavimus, tame tarpe ir aplinkosauginius.

Kremavimo krosnies pajėgumas- iki 8000 kremavimų per metus. Numatomas planuojamos kinės
veiklos maksimalus dydis- iki 2000 kremavimų per metus. Kremavimo renginyje bus nepertraukiamai
(nuolatos)  matuojama  temperat ra,  o  iš  taršos  šaltinio  išeinančiose  dujose  teršalų  koncentracijos.
Nepriklausomai  nuo kremavimo renginio  apkrovimo  bus  užtikrintas  išmetamų teršalų  koncentracijų
atitikimas ribinėms vertėms.  Krosnies darbinė temperat ra- iki 1200ºC. Krosnis visiškai automatizuota,
visi procesai valdomi kompiuterio.  Vidutinė kremavimo trukmė 45-90 minučių. renginys gali veikti 24
valandas per parą.

Kremavimo procesas  dalinamas   kelias  fazes-  karsto  ir  minkštųjų audinių  deginimas,  kaulų
kalcinavimas, likučių deginimas.  Deginimo procesas vyksta dviejose kamerose- pagrindinėje kremavimo
kameroje ir antrinio degimo kameroje. Abi kameros turi atskirus dujinius degiklius.  kremavimo kamerą
talpinamas karstas su palaikais ir deginamas 750-850ºC temperat roje. Antrinio degimo kamera yra po
kremavimo kamera, ji atskirta nuo kremavimo kameros ugniai atsparia medžiaga.  ją šoniniu kanalu
patenka kremavimo kameroje susidariusios išmetamosios dujos. Šios kameros užduotis visiškai sudeginti
degimo proceso metu susidariusias dujas, kad išmetamosios dujos tenkintų statymų nustatytas normas.
Šioje  kameroje minimali  temperat ra  yra  850ºC.  Išmetamosios  dujos  joje  b na ne  trumpiau nei  dvi
sekundes.  Pasiekus  leistinas  koncentracijas  išmetamosios  dujos išleidžiamos   atmosferą  per  metalin
kaminą. Dujų filtravimo sistema bus rengta pastato r syje, todėl projektuojamas 9,5m aukščio kaminas
nuo r sio grindų (4 pav.) Kamine montuojami davikliai išmetamųjų dujų monitoringui.

Pastato viduje numatoma sumontuoti išmetamųjų dujų filtravimo sistemą. Normaliu režimu dujos
bus išmetamos  kaminą per filtravimo sistemą, o filtravimo sistemos gedimo ar elektros tiekimo avarijos
atveju išmetamosios dujos bus nukreipiamos  tą pat  kaminą atskiru d mtraukiu aplenkiant filtravimo
sistemą. rengiant filtravimo sistemą bus numatyta išmetamųjų dujų ištraukimo ir vėsinimo ranga. Visa
technologinė ranga montuojama esamo pastato viduje.

Po kremavimo pelenai pateks  pelenų kamerą, kur jie bus atvėsinami. Atvėsinti pelenai pateks 
techninę pelenų urną ir bus pernešami  pelenų paruošimo rangą.
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3   pav. Kremavimo linijos sumontavimo esamose patalpose schema
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 4   pav. Pastato pj vis, kamino aukštis

Eksploatuojant  kremavimo  rengin  bus  vykdomas  išmetamų   aplinką  teršalų  monitoringas.
Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2008-07-02  sakymu  Nr.  D1-357  „Dėl
aplinkosaugos  reikalavimų  kremavimo  monėms  aprašo  patvirtinimoį  (Žin.,  2008,  Nr.  78-3088),
kremavimo  renginio  antrinėje  degimo  kameroje  bus  nepertraukiamai  (nuolatos)  matuojama
temperat ra,  o  iš  taršos  šaltinio  išeinančiose  dujose  –  deguonies  kiekis,  anglies  monoksido,  dujinių
organinių medžiagų, vandenilio chlorido ir kietųjų dalelių koncentracijos. Informacija apie matavimo
rezultatus bus prieinama visuomenei ir šios informacijos duomenys bus atnaujinami ne rečiau kaip du
kartus per kalendorinius metus. 

Nepertraukiamų vandenilio chlorido ir dujinių organinių medžiagų matavimų neb tina vykdyti tuo
atveju, kai kremavimo renginyje naudojama išmetamųjų dujų valymo sistema užtikrina šiems teršalams
nustatytos ribinės vertės laikymąsi ir veiklos vykdytojas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamentui,  kurio  kontroliuojamoje  teritorijoje  eksploatuojamas  kremavimo  renginys  (toliau  –
RAAD), rodo, kad išmetamas vandenilio chlorido ir dujinių organinių medžiagų kiekis neviršys šiems
teršalams  nustatytos  ribinės  vertės.  Tokiu  atveju  vandenilio  chlorido  ir  dujinių  organinių  medžiagų
matavimai išmetamosiose dujose turi b ti vykdomi periodiškai, ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius
metus. Per pirmuosius 6 kremavimo renginio eksploatavimo mėnesius matavimai turi b ti atliekami ne
rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Šių teršalų koncentracija išmetamosiose dujose nustatoma imant ne
mažiau  kaip  3  mėginius  vieno  žmogaus  palaikų  deginimo  laikotarpiu  ir  apskaičiuojant  vidutinę
vertę.

Gyvsidabrio koncentracija išmetamosiose dujose bus kontroliuojama periodiškai, ne rečiau kaip
du  kartus  per  metus.  Šio  teršalo  koncentracija  nustatoma  imant  3  mėginius  vieno  žmogaus  palaikų
deginimo  laikotarpiu  ir  apskaičiuojant  vidutinę  vertę.  Automatinės  teršalų  matavimo  sistemos  bus
rengiamos  pagal  LST  EN 14181  „Stacionarių  šaltinių  išmetamieji  teršalai.  Automatinių  matavimo

sistemų  kokybės  užtikrinimasį standarto  reikalavimus.  Iki  kiekvienų  kalendorinių  metų  gruodžio  30
dienos bus sudarytas teršalų periodinių matavimų grafikas ateinantiems kalendoriniams metams, kurio
nuorašas bus pateikiamas RAAD. Nepertraukiamų (nuolatinių) matavimų duomenys RAAD pareikalavus
turi b ti pateikiami nuolat. Apie kiekvieną teršalų ribinės vertės viršijimo atvej  ir numatomus veiksmus
išmetamam teršalo kiekiui sumažinti raštu ir/arba bendruoju RAAD el. pašto adresu nedelsiant, bet ne
vėliau kaip kitą darbo dieną turi b ti pranešama RAAD.

Dabar pastate vykdomai laidojimo namų veiklai UAB „Aternaį turi leidimą- higienos pasą, kas
užtikrina, kad veiklos sąlygos atitinka HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo,
balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimaiį. Šios HN V skyriaus „Patalpų, kuriose
teikiamos žmogaus palaikų laikymo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti ir šarvojimo paslaugos, rengimo
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ir inventoriaus reikalavimaiį nagrinėjamame pastate jau yra gyvendinti. Kremavimo liniją numatoma
rengti  vietoj  dviejų  iš  esamų  4  šarvojimo  salių.  Rengiant  patalpų  kapitalinio  remonto  projektą,  bus

numatytos  papildomai  kremavimo  veiklai  reikalingos  patalpos-   žmogaus  palaikų  priėmimo  patalpa,
žmogaus palaikų kremavimo patalpa, kremuotų liekanų apruošimo patalpa (zona),  kremuotų palaikų
(urnos)  išdavimo  patalpa,  pagalbinė  patalpa  arba  zona  darbo  priemonėms  ir  valymo,  dezinfekcijos
priemonėms bei inventoriui laikyti (3 pav.). Pastate jau yra esamos žmogaus palaikų laikymo ir tualetų
lankytojams patalpos, nes jos reikalingos dabar jau vykdomai laidojimo paslaugų veiklai. Planuojamai
kremavimo veiklai, prieš pradedant ją vykdyti, taip pat bus gautas leidimas- higienos pasas.

5   pav. Kremavimo   krosnies   Duval vaizdas

Duval linija- tai  dviejų kamerų krosnys,   turinčios geriausią darbo našumą ir sunaudojančios
mažiausiai  kuro. Pirmosios Duval krosnys klientams buvo pristatytos prieš dvidešimt metų.  Eilę metų
krosnys  buvo  tobulinamos  ir  atnaujinamos  jų  konstrukcijos  bei  komponentai  pritaikant  rinkoje
atsirandančias technikos naujoves.

Duval krosnys turi eilę unikalių ypatybių, kurios išskiria jas iš kitų krosnių, pagamintų iš ugniai
atsparių plytų:

1. Konstrukcijos elastingumas:
Nuo pat pradžių krosnių Duval projekto užduotis buvo užtikrinti maksimalų elastingumą taip, kad b tų
galima jas rengti krematoriumo patalpose, nesvarbu, kaip išdėstytose, kad neb tų pažeisti krosnies darbo
parametrai  bei  b tų  atsižvelgta   atliekų  išmetimo  parametrus.  Krosnis  Duval  galima  rengti  su
d mtraukiu, esančiu ant krosnies,  su d mtraukiu, rengtu šalia krosnies ir šone esančiu dujų degimo
išvedimu, taip pat su atskiru d mtraukiu bei vidaus degimo kanalu grindyse. Jei to reikalauja projektas,
galima rengti d mtrauk  ant pačios krosnies.

2. Speciali pirminio degimo kamera:
Duval krosnys šiuo metu turi pačią didžiausią pirminio degimo kamerą rinkoje.  Kameros dydis ir  jos
speciali  konstrukcija  garantuoja  degimo  dujų  atsiradimą  esant  850  ˚C  ilgesniam  laikui,   negu  to
reikalauja dabartiniai  statymai.  Tai garantuoja didesn  saugumą tais atvejais,  kada yra kremuojama
esant  aukštesnei  temperat rai  ir  dujų srautai juda greičiau,  o jų  apimtis  daug didesnė.  Tai apsaugo
vartotoją  nuo  galimybės,  kad  susidarys  neperregimos  išmetamosios  dujos,  jei  jos  degs  netinkamai.
Pirminio degimo kameros dydis susijęs su ilgesniu degimo dujų buvimu krosnyje,  tai  teigiamai veikia
kuro sunaudojimo parametrus, mažina eksploatacijos išlaidas.

3. Trumpas krosnies šilimo laikas:
Duval krosnis dėl aukštos kokybės ugniai atsparių medžiagų gali šilti kelis kartus greičiau negu kitos
konkuruojančios krosnys. Duval krosnies šilimo laikas nuo visiškai šaltos yra nuo 15 iki daugiausia 45
minučių.

4. Trumpas kremavimo laikas:
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Paprastai kremavimas vyksta esant 750-850˚ C pirminio degimo kameroje ir mažiausiai 850˚ C antrinio
degimo kameroje. Kremavimo temperat ra turi nemažai takos kremavimo laikui ir kuro sunaudojimui.
Kad b tų paprasčiau, kremavimą galima padalinti  kelias fazes: karsto ir minkštų audinių sudeginimas,
kaulų apdeginimas ir liekanų sudeginimas. Pirmai fazei b dinga aukšta energija, siunčiama kremavimo
metu, išskyrus pirmin  degiklio uždegimą, degimo kamera praktiškai visą laiką yra išjungta. Sudegimo
kameroje  degiklis  jungiamas  tik  tuo atveju,  jeigu  temperat ra  nukrenta  žemiau  nurodytos-  850˚  C.
Kitame kremavimo etape vienintelis šilumos šaltinis lieka tos kameros (jei ji jungta) degiklio šiluma ir
sukaupta ugniai  atsparių medžiagų  šiluma. Degiklis  sudegimo kameroje jungiamas  analogišku b du
kaip ir pirmoje fazėje-  tik  jeigu temperat ra krenta žemiau nurodytos 850˚ C temperat ros. Trečioje
fazėje  abu degikliai  dirba  tik tuo atveju,  jei  temperat ra nukrenta  žemiau normalios  temperat ros  ir
atsiranda  b tinybė  taip  vadinamų  atliekų  sudeginimui.  Apibendrinant  galima  daryti  išvadą,  kad
didžiausią  taką  kuro  sunaudojimui  ir  kremavimo  laikui  turi:  kremavimo  procesas,  geras  šilumos
sukaupimas krosnyje pirmo kremavimo etapo metu,  taip pat degiklio darbo laikas sudegimo krosnyje.
Kuro sunaudojimo problema spendžiama didinant kremavimo temperat rą. Pat  geriausią efektyvumą
gauname,  jei  kremavimo temperat ra  pasiekia  kaulų apdeginimo temperat rą,  b tent  950˚  C.Tuomet
galima iš esmės sutrumpinti  kremavimo laiką (mažiau kaip valandą),  vadinasi, žymiai sumažinti  kuro
sąnaudas. Kad b tų galima padidinti kremavimo temperat rą, krosnis turi turėti dvi ypatybes- atitinkamo
dydžio sudegimo kamerą, pritaikytą greitam, padidintam sudegimo dujų srautui, taip pat gerą krosnies
keraminių elementų atsparumą kremavimo temperat rai. Duval krosnys leidžia dirbti net esant 1200˚ C
temperat rai, o vidinės dalies atsparumas siekia net 1600˚ C temperat rą.

5. Pats mažiausias kuro sunaudojimas:
Dėl  aukščiau  išvardintų  savybių  (taip  pat  aukštos  kremavimo  temperat ros),  taip  pat  dėl  galimybės
nepertraukiamai  dirbti  bei  galimybės  sutrumpinti  kremavimo laiką-  ištisai  kremuojant  gamtinės  dujų
sunaudojimas yra nuo 4- 5 kub.m per vieną kremavimą.

6. Konstrukcijos tvirtumas:
Naudojimas  geros  kokybės  medžiagų,  taip  pat  krosnies,  atitinkančios  saugumo  reikalavimus,
projektavimas  garantuoja kiek galima ilgesn  renginio tarnavimo laiką, tai yra ilgesn  krosnies darbą be
b tino kapitalinio remonto. Priklausomai nuo modelio kapitalinio remonto prireikia ne anksčiau kaip po
10 t kstančių kremavimų arba netgi 50 t kstančių kremavimų, jei tai yra Duval- 5 modelio krosnis.

7. Krosnies išorinis vaizdas pritaikytas prie patalpų rengimo:
Visi krematoriumai skirtingi. Kiekvienas investuotojas ir architektas turi savo patalpos rengimo viziją.
Kalfrisa palaiko tokius l kesčius,  leisdama individualią kiekvienos  Duval krosnies  apdailą: pradedant
ženkleliu,  naudojamu  krosnies  korpuso  dekoravimui,  ir  baigiant  krosnies  korpuso  modifikavimo
galimybe, pakeičiant jos išorinius dydžius taip, kad ji geriau prisitaikytų prie patalpų dydžio.

8. Visiškas automatizavimas- galimybė aptarnauti vienam žmogui:
Dažnai  investuotojai  turi  individualių  pageidavimų  dėl  krosnies  aptarnavimo-  pateikia  griežtus
reikalavimus dėl minimalaus aptarnavimo, nes nori palaikyti garbingo atsisveikinimo aukštus standartus
arba  nori  sumažinti  aptarnavimo  sąnaudas.  Duval  krosnis,  priklausomai  nuo  karsto  leidimo,   gali
aptarnauti  vienas  žmogus,  nepriklausomai  nuo  operatoriaus  lyties.  Aptarnavimas  yra  lengvas  ir
nereikalauja operatoriaus jokių papildomų pastangų. 

9. Konstrukcijos elastingumas:
Krosnys Duval paprastai  surenkamos gamykloje ir pristatomos  objektą. Jei  nėra galimybės  patalpą
nešti surinktą krosn , galima ją surinkti  vietoje. Taigi tai, kas skiria krosn  Duval iš kitų krosnių, tai

faktas,  kad  nesvarbu  kur  ji  buvo  surinkta,  fabrike  ar  vietoje,  jos  konstrukcija  lieka  tokia  pat,  kas
palengvina jos transportavimą bei aptarnavimą.

Kremavimo liniją  Duval-2 Standard Gen 3 iš kitų rinkoje esančių renginių išskiria:
1. Pačios mažiausios eksploatavimo išlaidos (tarp angliškų renginių) kremuojant,  esant dideliam

apkrovimui. Patraukli kaina,  suderinta su mažomis eksploatavimo sąnaudomis ir ilgais tarpais
tarp generalinių remontų, kas garantuoja bendrą mažą vieno kremavimo kainą, lyginant su kitais
pasi lymais, esančiais rinkoje.
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2. renginio  universalumas.  Krosnis  Duval  dėl  konstrukcijos  elastingumo  galima  patalpinti
esamame  pastate.  Naudojant  krosn ,  iš  kurios  pelenus  išimti  galima  gale  arba  priekyje,
nesimetriška konstrukcija (krosnis iš dešinės arba kairės), galimybė išvesti d mtrauk  per viršų,
šoną arba apačią palengvina projektavimą.

3. Išorinis krosnies vaizdas pritaikytas prie patalpų rengimo, Duval linija leidžia bet kokią išorinę
izoliaciją.

Krosnies Duval parametrai (be papildomų filtrų sistemos):
1.  Naudojamas  kuras:  gamtinės  dujos,  propanas,  propanas-  butanas,  alyva-  kuro  pasirinkimas
nustatomas užsakymo metu.
2.  B tinas dujų slėgis  (krosnims  su k renimu dujomis)  100- 150 mbar  (išsirenkant  užsakymo metu).
3. B tinas alyvos slėgis (krosnis su k renimu alyva) pasirenkant užsakymo metu- kaip taisyklė 1- 2 barai
ir nepertraukiama srovė.
4. Darbo tampa: 3X230/ 400 v-50 Hz.
5. Nustatytas elektros galingumas: 9 kW- 18 kW.
6. Nustatytas šilumos galingumas: 600 kW- 1200kW.
7.  Medžiagos:  ugniai  atsparaus  molio  plytos,  šilumos  izoliacija,  plieno  konstrukcija,  korpusas  iš
ner dijančio plieno.
8.Visiškai automatizuotas darbas su kompiuteriniu valdymu.
9. Darbinė temperat ra- iki 1200˚ C, vidinės krosnies atsparumas iki 1600˚ C.
10. Kuro sąnaudos- nuo 5 k b.m vienam kremavimui.
11. Greitas šilimas nuo visiškai šaltos krosnies- nuo 15 iki 45 minučių.
12. Galimas darbas visą parą.
13. Darbo našumas iki 8000 kremavimų per metus.
14. Vidutiniškas kremavimo laikas- 45- 90 minučių.
15. Sudegimo galimybės: 85 kg/h/
16. Kapitalinis remontas- ne anksčiau kaip po 10000 kremavimų.
17. Mažas teršiančių medžiagų išmetimas.
Dirbdama pagal gamintojo nurodymus, kremavimo krosnis Duval garantuoja:
1. Terminio reaktoriaus darbas: min. 850˚ C.
2. Dujų sulaikymo laikas: 2 sekundės.
3. Dujų neskaidrumas: Maks. Nr. 1 Ringelmann.
4. CO buvimas dujose: Maks. 100 ppm/
5.  Laisvojo O2 procentas dujose: Min. 6 % apimties.
6. Visiškas kvapo nebuvimas.

Kremavimo kameros išmatavimai:
1. Aukštis: 900 mm.
2. Plotis: 900 mm.
3. Ilgis: 2600 mm.
4. Naudojimo apimtis:2100 dm³

D mtraukio išmatavimai:
1. Aukštis nuo grindų: 9,5 m.
2. Vidinis galinio ploto diametras: apie 450 mm.
3. Svoris (kiekvieno metro): apie 350 kg.

Išoriniai išmatavimai:
1. Ilgis: 4055 mm.
2. Plotis: 2100 mm.
3. Aukštis be d mtraukio: apie 3000- 3300 mm.
4. Bendras krosnies svoris (be d mtraukio): apie 15000 kg.

Trumpas krosnies aprašymas
Duval- 2 Gen3- tai pats populiariausias Duval linijos modelis. Pradėtas gaminti 2016 metais, kaip nauja
krosnies Duval versija.  Pradedant nuo bazinio modelio iki  labiau išplėstos versijos-  tai  elastingiausia
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krosnis iš visų si lomų. Jau bazinis modelis garantuoja gerus eksploatavimo parametrus, kuriuos galima
tik gerinti, pridedant vis naujus papildomus komponentus. Šita krosnis leidžia dirbti visą parą, taip pat
atlikti iki 24 kremavimų per parą (iki 8000 kremavimų per metus), atitinkamai suderinus. Krosnis leidžia
parinkti  daug konfig racijų.  Jos  skirtos  vidutiniams  ir  dideliems  krematoriumams,  atliekantiems  ne
mažiau kaip 1000 kremavimų per metus.
Krosnis Duval- 2 Gen 3 susideda iš dviejų pagrindinių kamerų, kurių kiekviena turi atskirą dujin  degikl
skirtą propanui- butanui arba skystam kurui, priklausomai nuo kliento noro.
Pirminio degimo kamera skirta karsto priėmimui ir b tent joje atliekamas kremavimas. Žemiau pirminio
degimo  kameros,  kuri  atskirta  ugniai  atspariu  pagrindu,  yra  antrinio  degimo  kamera.  Kameros  yra
sujungtos šoniniu kanalu, kuris atitvertas ugniai atsparios medžiagos atitvaru. 
Šoninis kanalas skirtas dujų nutekėjimui, kuris atsiranda pirminio degimo kameroje,  antrinio degimo
kamerą.
Antrinio  degimo kamera,  yra po pirminio degimo kamera,  o jos pagrindinis  tikslas yra visiškas dujų,
kurios atsiranda deginimo metu, sudeginimas,  garantuojantis visišką jų nukenksminimą, kuris atitinka
esamus statymus.
Antrinio degimo kameros vidaus apimtis leidžia dujoms b ti esant 850˚ C iki 2 sekundžių, kas atitinka
aplinkos apsaugos statymuose nurodytus reikalavimus.
Visa konstrukcija susideda iš profilių ir plieno lakštų, apsaugotų ner dijančios medžiagos sluoksniu, taip
pat medžiagomis, atspariomis aukštai temperat rai (350˚ C).
Išoriniai prietaisų skydeliai padaryti iš modulių, iš ner dijančio plieno lakštų, kurių storis apie 1 mm, ant
4 krosnies sienų su matiniu arba veidrodiniu poliravimu.

Pirminio degimo kamera
Krosnies pagrindas, ant kurio dedamas karstas, padarytas iš apdirbtų ugniai atsparių blokų (min. 66 %
aliuminio oksido), specialiai parinktų, kad b tų pakankamo tvirtumo, esant aukštai temperat rai (1600˚
C). Pagrindas garantuoja teisingą karsto leidimą ir perduoda šilumą procesui (6 paveikslas). 
Užpakalinėje krosnies dalyje yra anga pelenams, taip vadinama techninė urna, kuri leidžia po kremavimo
paimti atšalusius pelenus. 
Viršutinė degimo kameros dalis sudaryta iš lubų, pagamintų iš rinktinių ugniai atsparių blokų, turinčių
aliuminio  oksido  min.  65%.  Lubų  forma  palengvina  kietų  dalelių  nusėdimą  ant  kameros,  kurioje
kremuojama, dugno. 
Surenkamuosius elementus, iš kurių padarytos lubos, lengva pakeisti, jeigu yra b tinybė. Kad tai atlikti,
nereikia išardyti išorinės krosnies konstrukcijos.
Oras, kurio reikia kremavimui, tiekiamas dviem skirtingais keliais. š pradžių jis šyla, o po to tiekiamas 
kameros viršutinę ir apatinę dal , kad procesas vyktų kiek galima našiau.
Visas  krosnies  paviršius  išdėtas  atskiru  mineralinės  vatos  sluoksniu  tam,  kad  garantuotų  reikiamą
šilumos izoliaciją, kuri reikalinga palaikyti pastovią temperat rą išoriniuose skydeliuose.

6   pav. Pirminio degimo kamera

Antrinio degimo kamera
Ji yra po visa pirminio degimo kamera. Ši kamera reikalinga visiškam dujų sudeginimui, kurios atsiranda
kremavimo metu. Jos parametrai buvo taip suprojektuoti, kad garantuotų tokius darbinius parametrus:
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1. Darbo temperat ra: min. 850˚ C. 
2. Dujų sulaikymo laikas: min. 2 sekundės. 
3. Laisvo O2 buvimas dujose: min. 6 % .
Antrinio degimo kamera yra horizontalios prizmės formos ir yra neatsiejama krosnies dalis.
Pirmoje terminio  reaktoriaus zonoje maišosi  kremavimo kameros ir papildomo oro dujos,  reikalingos
visiškam jų sudegimui. Oras pasiskirsto per atitinkamas  ortakius, kurių užduotis paskirstyti  orą, kuris
garantuos proceso efektyvumą.

D mtraukis
Po visiškos dujų oksidacijos antrinio degimo kameroje ir išvalymo filtrais, jos išleidžiamos  atmosferą per
metalin  vamzd .  Oras,  siunčiamas   krosn  ežektoriais,  kad užtikrintų viso proceso  eiliškumą, leidžia
dujoms  išeiti  tik  per  d mų  kaminą.  Dujų  ištraukimo  ventiliatorių  (ežektorių)  darbas  reguliuojamas
keitikliu, vadovaujantis slėgio daviklio parodymais matavimais, atliktais sudeginimo kameroje.
D mtraukis turi dvigubas apvalias pj vyje sienas.  Viduje išklotas ugniai atsparia medžiaga. Iš viršaus
d mtraukis apdirbtas tvirta atsparia medžiaga, nepraleidžiančia šilumos. Numatytas d mtraukio aukštis
nuo r sio grindų (kur numatyta filtravimo sistema)- 9,5 metrai. rengiamas su atitinkamais renginiais,
skirtais išmetamų teršalų matavimui,  atitinkančiais standartą P N- Z-  04030- 7 (atitinkantis aukšt  ir
matavimo renginio pajungimo b dą) .
Norint  d mtrauk  galima  montuoti  ne  krosnyje,  o  šalia  jos  arba  kitoje  patalpoje.  Tačiau  tai  ne
standartinis sprendimas, atliekamas kliento pageidavimu.

Pirminio degimo kameros degiklis 
rengtas ant pirminio degimo kameros sienos. Jo funkcija- sušildyti kamerą iki reikiamos temperat ros

prieš  leidžiant  karstą  ir  apr pinti  reikiama  temperat ra,  kad  b tų  užtikrintas  teisingas  kremavimo
procesas.
Nustatytas  šilumos  galingumas  yra  apie  250000  kcal/h  (290  kW).  Degiklio  galingumas  konkrečioje
konfig racijoje gali b ti skirtingas, tačiau tai neturi takos krosnies darbo parametrams.

Antrinio degimo kameros degiklis
Degiklis, kuris yra rengtas viršutinėje krosnies dalyje, šildo dujas, kurios siunčiamos prie reaktoriaus ir
palaiko stabilią temperat rą, kad b tų sudeginama esant bent jau 850˚ C temperat rai.
Nustatytas šilumos galingumas yra apie 249.400 kcal/h (290 k W).
Degiklio  galingumas  konkrečioje  konfig racijoje  gali  skirtis,  tačiau  tai  nepakenks  krosnies  darbo
parametrams.

Pakrovimo durys
rengtos priekinėje krosnies dalyje,  leidžia saugiai pasiekti deginimo kamerą. Padarytos iš plieno ir iš

vidaus išklotos izoliuotomis plokštėmis iš keraminio pluošto. Durys atsidaro hidraulinio cilindro pagalba. 
Saugų aptarnavimą garantuoja  degiklių blokavimo sistema,  dėl  kurios degikliai  visada b na išjungti,
esant  atidarytoms durims.  Taip pat  durys bus užblokuotos iki  to momento,  kol temperat ra kameroje
nepasieks bent jau 850˚ C (programiniai nustatymai).

Hidraulinė sistema
Tai renginys, siurblio pagalba sukeliantis alyvos spaudimą, reikalingą pakrovimo durų atidarymui, kad
b tų leistas karstas. Ši sistema apr pinta elektra, reikalinga visų  renginių automatiniam darbui, taip
pat siurbliu, valdomu rankiniu b du tuo atveju, jeigu b tų atjungta srovė arba vyktų siurblių avarija.

Pelenų atšaldymo kamera
Po kremavimo pelenus susemia  peleninę, kur prasideda jų šaldymo procesas šaltu oru. Atšaldyti pelenai
išimami iš techninės urnos ir perduodami smulkinimui.

Pelenų išėmimo durys
Durys rengtos deginimo kameros užpakalinėje dalyje ir atidaromos rankiniu b du. Jos skirtos valdymui,
valymui ir pelenų  pašalinimui po viso sudeginimo ciklo. Šios durys apklijuotos ugniai atsparia medžiaga,
kad sumažintų šilumos prasiskverbimą.

Degimo ventiliatorius

10



UAB „STUDIJA PS“
Planavimo organizatorius - UAB „ATERNA“
Objektas – Laidojimo namų (8.4) dalies patalpų kapitalinio remonto įrengiant kremavimo liniją Joniškės 
g.36, Klaipėdoje projektas
Oras, reikalingas kremavimui ir po to sekančiai išeinamų dujų oksidacijai, paduodamas ventiliatorių,
išdėstytų užpakalinėje krosnies dalyje,  pagalba.
Ventiliatoriaus  variklio  galingumas  yra  apie  3  kW.  Priklausomai  nuo  nuo  krosnies  konfig racijos
galingumas gali kisti.
Šis renginys apr pina oru skirtingas vietas:
1. Oras viršutinėje deginimo kameros dalyje.
2. Oras apatinėje deginimo kameros dalyje.
3. Oras sudeginimo kameroje vestas  sumaišymo zoną.
4. Šaldymo oras ertmėje pelenams.
Oro paskirstymas kont ruose reguliuojamas automatiškai per vožtuvus, laikomus diskų.
Ventiliatorius papildomai gali b ti apr pintas duslintuvu, kuris mažina triukšmą patalpoje, kurioje yra
krosnis, nes gali b ti rengtas ten, kur yra ventiliatoriai arba ant objekto viršaus.

Ventiliatorius ežektorius
Tai  renginys,  kuris  garantuoja  teisingą  dujų  išmetimą.  Jis  valdomas  deginimo  kameroje  rengtos
spaudimo  kontrolės  sistemos  pagalba.  Priklausomai  nuo  krosnies  konfig racijos  ventiliatoriaus
galingumas gali b ti pakeistas.

Elektroninis valdymo skydelis 
Tai metalinė dėžutė, turinti IP- 54 apsaugą. rengta ant galinės sienelės, po krosnies korpusu. Skydelis
apr pintas  jutikliu,  kuris leidžia  automatiškai  valdyti  krosn  trimis  kremavimo programomis,  taip pat
leidžia kontroliuoti parametrus darbo metu. Apr pintas darbo registravimo parametrais. 
Viduje  rengtas  mikroprocesorinis  kontroleris,  galintis  programuoti,  valdantis  visas  funkcijas  ir
vadovaujantis degimo procesų pasikeitimams.
Krosnies  valdymo  skydelis  (sensorinis  ekranas)  sudarytas  iš  informacinių  ir  reguliuojamų elementų,
susijusių  su  kremavimo  procesu,  taip  pat  su  operacijos  valdymo  renginiu,  skirtu  operacijai  atlikti.
Skydelis apr pintas grafine sąsaja kalba, kurios reikalauja užsakovas. 
Krosnis  dirba  visiškai  automatiškai,  reikalauja  tik  nedidelio  personalo  sikišimo.  renginys
kontroliuojamas geros kokybės mikroprocesoriniu kontroleriu, kuris gauna signalus iš daviklių, esančių
skirtingose krosnies vietose.

Dujų filtravimo sistema

Krosnyje,  kurią numatoma rengti,  bus dujų filtravimo sistema.  Filtravimo sistemą numatoma rengti
pastato viduje (r syje po kremavimo krosnimi).
Dujų valymo sistemos standartiniai rezultatai

Kietosios dalelės (dulkės) 10 mg/Nm3
HCl 10 mg/Nm3
HF 1 mg/Nm3
CO 50 mg/Nm3
SO2 50 mg/Nm3
NOx 200 ppm
LZO 10 mg/Nm3
Kadmis ir talis 0,1 mg/Nm3
Gyvsidabris 0,1 mg/Nm3
Visi sunkieji metalai 1 mg/Nm3

Dujų valymo sistemos konstrukcija
Tipiška dujų valymo sistema susideda iš kelių blokų:

1. D mtraukio ir avarinio dujų jungiklio su vožtuvu sistema.
Numatoma  rengti  vieną  d mtrauk ,  per  kur ,  normaliai  dirbant,  yra  išleidžiamos  išvalytos  dujos  
atmosferą, ir  avarinę dujų nuvedimo sistemą, kuria yra nukreipiamos nefiltruotos dujos tiesiai  kaminą,
aplenkiant dujų filtravimo sistemą, filtravimo sistemos avarijos arba elektros energijos atjungimo atveju. 
Kuriuo keliu  bus  šalinamos  atliekos,  sprendžia  automatinė  sistema,  o dujų srautą  nukreipia  avarinis
vožtuvas.
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2. Degimo dujų vamzdyno sistema.

Priklausomai nuo filtrų ir kremavimo krosnių  išsidėstymo b tina išvesti degimo dujas iš krosnies
iki  atliekų valymo sistemos.  Tai atliekama vamzdžių arba dujų kanalų grindyse,  kurios  yra atsparios
išmetamų dujų temperat rai,  pagalba. 

3. Išsiurbiantis ventiliatorius ežektorius.
Naudojant dujų valymo rangą, yra diegiama atitinkama dujų išsiurbimo sistema, kurios dydis ir

galingumas priklauso nuo atstumo tarp filtravimo sistemos ir krosnies.

4. Degimo dujų vėsinimo sistema.
Prieš valymą deginimo dujas b tina atvėsinti. Tai atliekama rekuperatorium dujos/ oras ir, jei tai

pasiteisina  ekonomiškai,  rekuperatorium dujos/  oras  arba  dujos/  vanduo,  kad b tų  gaunama  šiluma
apšildyti patalpą ir pašildyti vanden .
Pagrindinės charakteristikos:

 Pirminis  srautas:  dujos,  atsiradusios  deginant  k ną,  arba  naudojant  gamtines  dujas  kaip
papildomą kurą.

 Antrinis srautas: oras iš aplinkos.
 Pirminio srauto patekimo temperat ra: 850˚ C. Riba 1100˚ C.
 Pirminio srauto išėjimo temperat ra: 200˚ C.
 Antrinio srauto patekimo temperat ra: 20˚ C.
 Antrinio srauto išėjimo temperat ra: 160- 180˚ C.

Dujų  vėsinimo  sistema  pagaminta  iš  ugniai  atsparių  vamzdžių,  išorinio  metalinio  sluoksnio,  plytų,
sudarančių vamzdžius ir alk nę dujų krypties pakeitimui.

5. Dujų vėsinimo ventiliatorius.
Ventiliatoriaus užduotis yra tiekti orą  išmetamų dujų vėsinimo sistemą.

6. Atvėsintų dujų išėjimo d mtraukis.
Po rekuperacijos iš krosnies gauname dujas ir šilumą, kurią b tina išleisti  atmosferą. Taip pat

galima šilumą panaudoti patalpų ar vandens šildymui.

7. Neutralizavimo reaktorius.
Degimo  dujų  valymo  sistemoje  yra  reaktorius,  kuriame  yra  deginimo  dujos,  sumaišytos  su

cheminiu junginiu, kur  sudaro NaHO3 junginys ir aktyvuota anglis, kad užtikrintų r gščių junginių,
atsiradusių degimo metu (HCl, H2SO3 ir H2SO4)  neutralizavimą bei dioksidų ir furanų sunaikinimą.
 

8. Cheminių reagentų dozatorius.
Reagentas  laikomas  120  litrų  sistemos,  kontroliuojančios  krovinio  kiek ,  talpose.  Reagentas

transportuojamas pneumatine sistema, kurioje rengti oro padavimas, t ta ir vamzdžiai.
Reagentas nuolat dozuojamas ir koreguojamas nustatymo bei paleidimo metu.
Reagentas turi b ti sumaišytas. Dozavimas apskaičiuotas maždaug 0,5- 1 kg kremavimams.
Šis produktas  parduodamas maišais po  20 kg,  kas  leidžia operatoriui lengvai ir  saugiai j  pakrauti  
talpyklą.

9. Saugos vožtuvas. 
Kad b tų išsaugota rankovinio filtro medžiaga, rengtas automatinis atskiedimo vožtuvas, kuris

gali  paimti orą iš aplinkos.
Duota  saugumo  norma  yra  palanki  situacijose,  kada  dujų  vėsintuvas  sulėtino  darbą  dėl

užsiteršimo arba dėl aukštos temperat ros, patenkančios iš krosnies.

10. Rankovinis filtras.
Šiame  renginyje  sulaikomos  kietosios  dalelės,  atsiradusios  kremavimo  metu,  taip  pat  kietos

medžiagos, susidariusios neutralizuojant dujas.
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Si lomas  filtras  turi  audinio  išsivalymo  suspaustu  oru  sistemą.  Reguliuoja   prap timą  elektrinis
renginys, kuriame buvo adaptuota švaros reguliavimo spaudimu sistema.

Spaudimo relė filtre aptinka svorio sumažėjimą, dėl to valymo procesas prasideda tik tuomet, kai filtras
yra purvinas, taip taupomas suspaustas oras ir energija.

Filtro charakteristikos:
 Dujų srautas: 2000 Nm3/h
 Dujų temperat ra: 180- 200˚ C
 Skyriai: 2
 Visas filtravimo paviršius: 45 m2
 Filtravimo greitis: 2.00cm/s
 Maišelių skaičius kiekviename skyrelyje: 36
 Suspausto oro išeiga: 60 litrų/min esant 5,5 bar

11. Šiukšlių išėmimas iš filtrų maišelių.
Dažniausiai šis procesas atliekamas šneko ir plastikinės taros,  kurią sumetamos atliekos, pagalba. Taros
dydis  ir  išėmimo  b das  priklauso nuo galimybės  laikyti  tokios  konfig racijos  tarą,  kad b tų  galima
lengvai ja manevruoti. Atliekos iš filtrų maišelių privalo b ti sunaikintos.

12. Kompresorius. 
Kad reguliariai ir automatiškai b tų valomi filtro maišeliai, b tinas suspaustas, išfiltruotas sausas oras.
Dėl to numatomas kompresorius, turintis tokias charakteristikas:

 Varžtinis kompresorius su šaldančiu sausintuvu.
 Maksimalus slėgis:10 bar
 Maksimalus srautas:240 litrų/ min.
 Elektros galingumas:2,2 kW
 Svoris:225 kg

Suspaustas  oras  taip  pat  maitins  sekcijų  privedimo  vožtuvus,  signalizacijas  ir  deguonies  matavimo
daviklius.

13. renginio valdymo dėžė
Ji taisyta ten,  kur yra  krosnis.  Dėžėje yra visa kontrolei  reikalinga ranga,  valdymas  ir signalizacija,
reikalinga teisingam krosnies darbui.
Visas  filtravimo  sistemos  elektros  galingumas  sudaro  nuo  35  kW  iki  70  kW-  galutinis  galingumas
priklauso nuo elementų išdėstymo.
Dominuoja  du  valdymo  taškai-  pagrindinė  valdymo  dėžė,  valdymo  skydelis,  esantis  ant  krosnies,  ir
kontrolinis skydelis, esantis operatoriaus patalpoje.

14. Bendras filtravimo sistemos svoris
Prie krosnies svorio (15 tonų) b tina pridėti filtravimo sistemos svor . Galutinis sistemos svoris priklauso
nuo elementų išdėstymo ir siekia iki 12 tonų.

 Atliekų išmetimo stebėjimo sistema:
Nuolatinė atliekų išmetimo stebėjimo sistema.
Sistemos  kokybė patvirtinta  TUV,  U.  S. EPA 40 CFR part 60/ 75 ir MCERTS sertifikatais.  Sistemai
b dingas  modulumas,  leidžiantis  praktiškai  be  apribojimų plėsti  sistemą,  diegiant  naujas  grandis  ir
matavimo taškus. Si lomi analizatoriai atitinka sistemos QAL1 ir QAL 2 reikalavimus.
Nepertraukiamo  Teršiančių  Medžiagų  Atliekų  Išmetimo   Stebėjimo  Kompiuterinė  Sistema  surinks  iš
matavimo prietaisų, analizuos ir vertins, saugos duomenis.
Matavimo principas.
Matavimo sistema matuoja šviesą vidaus degimo kanale. Degimo dujos patalpinamos  analizatorių TOC.
Toks  matavimo  b das  apib dinamas  kaip  mažiausiai  kontaktuojantis  su  renginiu  ir  bandomomis
dujomis (7 pav.).
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7   pav. Nuolatinė atliekų išmetimo stebėjimo sistema

1. Siųstuvas
2. Priimtuvas
3. Maitinimo kabelis
4. UV (Ultravioletiniai spinduliai)
5. Optinio pluošto kabelis
6. Spinta su oro kondicionavimu, apimanti AR650 ir AR 600 620 analizatorius
7. IR (Infraraudonieji spinduliai)

Junginiai, kurie matuojami, kartu su diapazonais ir aptinkamais limitais, pateikti lentelėje (8 pav.):
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8   pav. 

1. Junginys
2. Maksimalus diapazonas (optinis kelias 1 m)
3. Mažiausias matavimų diapazonas pagal EN15267
4. Aptikimo ribos (optinis kelias 1 m, matavimo laikas 30 s)

Matavimo sistemos sudėtis

1. Bazinė sistema- ekstraktyvus matavimas arba in- situ: SO2, NO, NO2, CO, HCl, H2O, HF, Hg0,
O2.

Dujų apimties matavimas optiniu keliu, rengtu dujų degimo kanale.
Jungčių palaikymo protokolai Modus, Allen Bradley DH+, IO256, Siemens 3964R.
Kalibravimas, atliekamas kartą per metus.
Sertifikatas QAL1.

2. Analizatorius TOC
Stacionarinis ugninis/ karštas- jonizuotas analizatorius, turintis organinės angliar gštės.
Analizatorius, turintis temperat ros kontrolę ir šildymo žarną su taisytu filtru. Analizatorius turi displėjų
ir klaviat rą, leidžiančią patogiai valdyti.
Sertifikatas QAL1.

3. Balionas su H2 ir dujomis TOC kalibravimui.
4. Dulkių matuoklis su srovės davikliu, taip pat spaudimo ir dujų temperat ros matavimu.

Triboelektrinis dulkių matavimas koreguojant matavimus dujų srautu.
Išeigos matavimo daviklis (spaudimo skirtumų matavimai), dujų išeikvojimas nurodomas m/s.

5. Matavimų surinkimo ir atsiskaitymo sistema.
Vizualizacija ir atsiskaitomumas, atitinkantis statymų reikalavimus. Lengvai nuskaitoma „realiu laikuį
matuojamų duomenų sistema  leidžia vykdyti procesą taip, kad neb tų viršytas atliekų išmetimo lygis.
Duomenų koncentratorius:
Išeinantys signalai prie gaviklio valdymo sistemos per Modbus RTU1 licenciją operatorių stotims.
Duoti  matavimai  bus  sunorminti,  išstudijuoti  ir  išsaugoti  kompiuteryje,  kuris  yra  atliekų  išmetimo
stebėjimo sistemos dalis ir rengtas toje vietoje, kurią nurodo užsakovas.

6. Modulis ėjimas/išėjimas, kad b tų pajungti analogiški signalai ir b senos signalai.
7. UPS 3000VA/2700,00 W, kad b tų palaikomas ir apsaugotas elektrinių komponentų jautrumas.
8. Matavimo konteineris su šilumos izoliacija ir kondicionieriumi.

Pelenų apdirbimo ranga
Pasibaigus  kremavimui,  pelenai  pernešami   smulkintuvą  (9  pav.),  kur  yra  smulkinami  ir
homogenizuojami. Smulkintuvas- tai dėžutė iš ner dijančio plieno, kurios išmatavimai yra 600x600x1600
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mm.  Metalinė  pelenų  dėžutė,  kuri  yra  krosnyje,  po  prisipildymo  yra  patalpinama   rengin  pelenų
apdirbimui. 
Po apdirbimo pelenai  siunčiami  paskutinę urną.  Pelenų  dėžutė gr žta atgal per automatą,  o pelenai
smulkinami keliais plieniniais kamuoliukais. renginys turi sietel , atskiriant  metalinius elementus, kurie
lieka nuo sudegusio karsto, o po susmulkinimo pelenai prasijojami ir be jokių pašalinių dalių patenka 
urną. 
Kad b tų išvengta vibracijos ir garso, kuris atsiranda smulkinimo metu, perdavimo, smulkintuvo sienos ir
durys  yra  izoliuotos.  renginys  apsaugotas  nuo  dulkių  susidarymo  patalpoje  galimybės,  kur  yra
smulkintuvas.
Laikrodis automatiškai išjungia smulkintuvą, kada yra baigiamas smulkinimas.

9   pav. Pelenų smulkintuvas

Karsto leidimo  krosn  renginys
Yra du standartiniai šiam modeliui vežimėliai: Kaltoro 1 arba Kaltoro 2 Standart.
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Pusiau  automatinis  karsto  leidimas,  dalyvaujant  operatoriui -  standartinis  sprendimas  (10 pav.).  Šis
renginys  padeda  operatoriui  leisti  karstą,  panaudojant  kiek  galima  mažiau  pastangų  ir  išlaikant

didžiausią saugumą. Kiekviena sistema susideda iš vežimėlio, kuris pakelia karstą. Pusiau automatinis
karsto leidimas  vyksta  viena kryptimi.  Automatinė kryptis-  vertikali,  kur papildomas  variklis  pakelia
karstą iki skyriaus lygio.

10   pav.

Horizontali kryptis, nukreipta  priekines pakrovimo duris, vykdoma bėgiais, kurie montuoti   grindis,
panaudojant operatoriaus jėgą. 
Vežimėliams, kurie turi šonines gembes, standartiškai reikia atverti vežimėlio šakes bėgiuose (grindyse).
Vežimėliai apr pinti skersinėmis atramomis, kurios gali, esant krosnies parametrų pasikeitimui, pasislėpti
po ja, kas leidžia vežimėl  pristumti prie pakrovimo durų, kuomet vežimėlis nenaudojamas.
Energija, kurios reikia, gaunama iš akumuliatoriaus, apr pinto krovikliu.

Papildomi elementai:
Deguonies daviklis
Deguonies  daviklio renginys yra susijęs su oro, paduodamo  krosn  per du ventiliatorius, vietoj vieno
ventiliatoriaus, naudojamo prastame renginyje, paskirstymu.
Pirmasis iš abiejų ventiliatorių yra valdomas oro,  krosn  paduodamo visiškai automatiškai, kontrolės
programa. 
Antrasis  ventiliatorius  yra  valdomas  signalu,  kur  perduoda  deguonies   daviklis,  esantis  iš  degimo
kameros išėjime. Norint kontroliuoti per š  ventiliatorių paduodamo oro kiek , yra rengiamas papildomas
dažnio keitiklis,  kuris reguliuoja ventiliatoriaus variklio darbo greit .  Kai deguonies  kiekis dujose per
didelis, ventiliatorius automatiškai sumažina oro, pučiamo degimo palaikymui, kiek .
Deguonies  daviklio  prijungimas  prie  sudeginimo  kameros  ventiliatoriaus  –  tai  tam tikra  atmosferos
kontrolės priemonė, kuria galima patikrinti, ar pilnai oksidavosi dujos, išeinančios iš krosnies. Tuo pačiu
šiuo  elementu  galima  sumažinti  kuro  krosnyje  sąnaudas  ir  optimizuoti  degimo  procesą.  M sų
paskaičiavimais, dirbant kasdien po 5 valandas, investicija, naudojant deguonies davikl , gr žta per dvejus
metus taupymo dėka, gaunamo dėl mažesnių kuro sąnaudų.
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Komplektas susideda iš:

 Deguonies daviklio (pagaminto iš cirkonio), skirto deguonies kiekio matavimui.
 Kompresoriaus, skirto daviklio galvutės ataušinimui.
 Autonominio ventiliatoriaus, skirto sudeginimo kamerai.
 Keitiklio sudeginimo kameros ventiliatoriaus varikliui (X-5/2 ir Merkur tipo krosnims) arba oro

valdymo sistemos modifikacijos (Duval tipo krosnims).
 Reguliatoriaus signalų kontroliavimui.
 Elektros instaliacijos ir elektrinės apsaugos.

Šilumos rekuperacijos sistemos renginys (SAE)
Šilumos  rekuperacijos  sistemos  renginys  (SAE)  yra  susijęs  su  šiluminės  energijos,  esančios  degimo
dujose, skirtose oro nuvedamo  krosn  pašildymui, naudojimu.
Yra du sprendimai šiai sistemai: naudojant vamzdinius arba radiacinius šilumokaičius. Abu sprendimai
žymiai  skiriasi  savo  konstrukcija,  tačiau  veikia  analogišku  principu,  kur  išmetamosios  dujos,
susidarančios kremavimo proceso metu, yra nukreipiamos  šilumokait , kuris paima jų šilumos energiją
ir nukreipia ją  orą, perduodamą per ventiliatorių  krosn . 
Šilumos rekuperacijos sistemos renginys – tai renginys, leidžiantis sutaupyti kuro sąnaudų pagrindu. Ši
sistema leidžia sumažinti kuro sąnaudas iki 10-30% priklausomai nuo pasirinkto sprendimo, o taip pat ir
krematoriumo darbo ciklo.

Papildoma kompiuterinė valdymo ir kontrolės sistema – JML Futuro
Krosnis  gali  b ti  tiekiama  su  papildoma  integruota  kremavimo  krosnių  valdymo  sistema.  Tai
kompiuterinė programinė ranga, skirta parametrų kremavimo metu perdavimui ir kremuojamų asmenų
registravimui, naudojant asmenin  kompiuter  (parinktis). 
Programinė ranga veikia Siemens sistemos WinCC Flexible 2008 Runtime pagrindu kartu naudojant ir
licenciją  rezervinio  kopijavimo  moduliui  (su  128  kintamųjų).  Programinė  ranga  veikia  programoje
Windows 8 Professional (64 bitai).

jungus kompiuter , automatiškai pasileidžia duomenų bazė ir programinė procesų vizualizavimo
ranga. Sistema leidžia pilnai kontroliuoti  visus kintamus kremavimo parametrus,  kiekvienos  kameros

temperat rą oro paskirstymą ir kiekvieno degiklio pajėgumą. 

Naudotojas kompiuterio vaizduoklyje gali stebėti visus parametrus, pagal kuriuos vyksta kremavimas.
Kontrolė leidžia naudotojui:
Patikrinti visus kremavimo parametrus, naudojant asmenin  kompiuter .
rašinėti/ registruoti kiekvienos kameros temperat ros grafiką.

Kietajame kompiuterio diske išsaugoti kremavimo parametrų dydžius.

Asmeniniu kompiuteriu realizuojamos ir šios funkcijos:
Kiekvienos kameros temperat ros vizualizavimas.
Degiklių b klės vizualizavimas. 
Temperat ros grafiko vizualizavimas realaus laiko režimu.
Avarijos realaus laiko režimu.
Avarijos istorija.
Saugumo sumetimais kompiuteriu negalima uždegti degiklio arba uždaryti krosnies durų. 

Svarstyklės, integruotos kartu su vežimėliu
Bet  kuriame  vežimėlyje  galima  rengti  svarstykles,  integruotas  kartu  su  krosnies  valdymu.  Tokiomis
svarstyklėmis  galima  tiksliai  pasverti  mirusiojo  k ną  su  karstu.  Tokio  matavimo  pagrindu  krosn
valdantis  kompiuteris  gali  pasirinkti  atitinkamą  kremavimo  programą.  Operatorius  gali  elgtis  savo
nuoži ra: pasirinkti kompiuterio pasi lymą arba pasirinkti kitą programą. Tai leidžia optimaliai valdyti
krosn  ir to pasekoje taupyti kurą.

Palaikų apdorojimo vieta
Vieta, skirta greitam palaikų ataušinimui bei metalinių elementų atskyrimui (11 pav.).

18



UAB „STUDIJA PS“
Planavimo organizatorius - UAB „ATERNA“
Objektas – Laidojimo namų (8.4) dalies patalpų kapitalinio remonto įrengiant kremavimo liniją Joniškės 
g.36, Klaipėdoje projektas

11 pav.

Kremavimo proceso stebėjimo kamera
Be kremavimo proceso stebėjimo krosnies valdymo skydelyje,  per kamerą taip pat galima stebėti, kaip
vyksta kremavimas iš bet kurio kompiuterio arba planšetės, kurie yra prieinami krematoriume, ir veikia
vietiniame kompiuterių tinkle. Stebėjimas galimas, tik vedus slaptažod , kad kremavimo proceso negalėtų
stebėti pašaliniai asmenys. 

6.  Žaliavų naudojimas; cheminių  medžiagų ir preparatų (mišinių)  naudojimas,  įskaitant ir  pavojingų
cheminių  medžiagų  ir  preparatų naudojimą  (nurodant  jų  pavojingumo  klasę ir  kategoriją);  radioaktyviųjų
medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų
(nurodant  atliekų  susidarymo  šaltinį  arba  atliekų  tipą)  naudojimas;  planuojamos  ūkinės  veiklos  metu
numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.

Kremavimo  proceso  metu  nenumatoma  naudoti  žaliavų,  cheminių  medžiagų  ir  preparatų,
radioaktyvių medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų. Planuojamos kinės veiklos metu nenumatoma
naudoti tokių žaliavų ir medžiagų.

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės
įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).

Gamtos išteklių naudojimas nenumatomas.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.
Krosnis sunaudoja nuo 5 m³ gamtinių dujų vienam kremavimui, instaliuota elektros galia 9-18 kW. 
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9. Pavojingų,  nepavojingų  ir  radioaktyviųjų  atliekų  susidarymas,  nurodant,  atliekų  susidarymo
vietą,  kokios  atliekos  susidaro  (atliekų  susidarymo  šaltinis  arba  atliekų  tipas),  preliminarų  jų  kiekį,  jų
tvarkymo veiklos rūšis:

Eksploatuojant esamus laidojimo namus susidariusios buitinės atliekos išvežamos pagal sutart  su
atliekas išvežančia mone. Buitinių atliekų kiekiai nedideli- apie 6,8 t per metus (priedas Nr.10). rengus
kremavimo liniją buitinių atliekų kiekis nepadidės,  nes kremavimo linija yra rengiama vietoje  dviejų
esamų  šarvojimo  salių.  Sudeginus  žmogaus  palaikus  su  karstu  liks  maždaug  3  litrai  pelenų,  kurie
atskyrus  metalo  detales  supilami   urną,  registruojami  LR  statymų  nustatyta  tvarka  ir  atiduodami
artimiesiems. Sukauptos metalo atliekos bus saugomos specialiame konteineryje, o vėliau atiduodamos
metalo supirkimo monei, su kuria bus sudaryta supirkimo sutartis.

Krosnyje susidarančių atliekų kiekiai nenaudojant filtro:

Gamintojo deklauojami kiekiai Modelis DUVAL-2
Kietosios dalelės (g/h) < 60
HCl (g/h) < 4
CO (g/h) < 73
SO2 (g/h) < 84
NOx (g/h) < 533
Skaidrumas (bacharach skalė) < 2

Tipinės emisijos su išmetamųjų dujų filtravimo sistema:

Kietosios dalelės (dulkės) 10 mg/ Nm³
HCl 10 mg/ Nm³
HF 1 mg/ Nm³
CO 50 mg/ Nm³
SO2 50 mg/ Nm³
NOx 200 ppm
VOC 10 mg/ Nm³
Kadmis ir Talis 0,1 mg/ Nm³
Gyvsidabris 0,1 mg/ Nm³
Visi sunkieji metalai 1 mg/ Nm³

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.
Kremavimo  liniją  numatoma  rengti  esamose  UAB  „Aternaį  laidojimo  namų  patalpose,  todėl

nuotekų kiekis nepadidės.  Prognozuojama, kad buitinių nuotekų kiekis sumažės,  nes  kremavimo linija
rengiama vietoj  dviejų  šarvojimo  salių.  Buitinės  nuotekos  nuvestos   komunalinius  miesto  tinklus  ir

tvarkomos  pagal  sutart  su  tinklus  eksploatuojančia  oragnizacija.  Vandens  sunaudojimas  ir  buitinių
nuotekų kiekis nustatomas pagal šalto vandens apskaitos prietaisus (buitinių nuotekų kiekis prilyginamas
suvartoto šalto vandens kiekiui) (priedas Nr9). Esamas vidutinis mėnesinis vandens suvartojimas yra 15
kub.m.. Lietaus nuotekos surinktos nuo esamų kietų dangų yra prijungtos prie miesto lietaus nuotekų
tinklų, kietų dangų plotai nebus didinami, todėl ir lietaus nuotekų kiekis nesikeis.

11.  Cheminės  taršos  susidarymas  (oro,  dirvožemio,  vandens  teršalų,  nuosėdų  susidarymas,
preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.

11.1. Planuojamos kinės veiklos cheminės taršos,  galinčios daryti  poveik  visuomenės  sveikatai,
vertinimas  

20



UAB „STUDIJA PS“
Planavimo organizatorius - UAB „ATERNA“
Objektas – Laidojimo namų (8.4) dalies patalpų kapitalinio remonto įrengiant kremavimo liniją Joniškės 
g.36, Klaipėdoje projektas

11.1.1 Planuojama veikla  
Planuojamos kinės veiklos poveikis aplinkos orui bus susijęs su kremavimo procesu. Kremavimo

krosnis  sudaryta  iš  dviejų  kamerų:  pirminio  degimo  ir  antrinio  degimo,  filtrų  sistemos,  pagrindinių
parametrų stebėjimo rangos.  Kremavimui  naudojamas kuras -  gamtinės  dujos. Degimo metu susidarę
teršalai bus valomi ir po išvalymo išvedami  atmosferą per planuojamą kaminą.

11.1.2.  Esami  ir  planuojami  stacionar s  ir mobil s  aplinkos  oro  taršos  šaltiniai,  jų ypatybės  ir
išmetami teršalai   

Stacionarių taršos šaltiniai   
Planuojamoje  kinės  veiklos  metu  numatomas  eksploatuoti  vienas  stacionarus  taršos  šaltinis  –

krematoriumo kaminas (taršos šaltinis Nr.001).  Kamino aukštis nuo žemės  paviršiaus -  7,0 m,  vidinis
skersmuo 0,45 m. Kremavimo krosnies pajėgumas – iki 8000 kremavimų per metus. Vieno kremavimo
trukmė  45-90  minučių,  vidutinė  kremavimo  trukmė  apie  60  min.  Vertinant  maksimalius  kremavimo
krosnies pajėgumus ir vidutinę kremavimo trukmę, priimta, kad maksimalus galimas darbo laikas – 8760
val./metus.

Vykdant  kremavimą   aplinkos  orą,  pro  kaminą,  išsiskirs  teršalai,  susidarantys  degant  žmonių
palaikams, karstams, drabužiams bei gamtinių dujų degimo produktai. 

Vertinant galimus išsiskiriančius teršalus ir jų kiekius naudojamos LR aplinkos ministro 2008-07-02
sakyme  Nr.  D1-357  „Dėl  aplinkosaugos  reikalavimų  kremavimo  monėms  aprašo  patvirtinimoį

reglamentuojamomis  ribinėmis  teršalų  vertėmis.  Azoto  oksidų,  sieros  dioksido,  vandenilio  fluorido,
kadmio, talio – išmetimai nustatyti pagal rangos gamintojo deklaruojamas koncentracijas.

11.1.2.1. lentelė. Aplinkos oro tarša pagal LR aplinkos ministro 2008-07-02 sakyme Nr. D1-357
reglamentuojamas ribiness teršalų vertes

Objektas

Taršos šaltiniai Teršalai Krematoriumo numatoma tarša1

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vienkartinis dydis metinė, t/m

vnt. Maks.
2 3 4 5 6 10 11 12

Krematoriumo
deginimo kamera

Krematoriumo
deginimo kameros

kaminas 
001

Anglies
monoksidas 5917 mg/ Nm³ 50* 0,876

Azoto oksidai 5872 ppm 200** 7,096
Kietosios dalelės 6486 mg/ Nm³ 10* 0,175
Sieros dioksidas 5897 mg/ Nm³ 50** 0,876

Lak s organiniai
junginiai 308 mg/ Nm³ 20*/10*

* 0,350

Vandenilio
chloridas 440 mg/ Nm³ 30*/10*

* 0,526

Vandenilio
fluoridas 862 mg/ Nm³ 1** 0,0175

Kadmins, talis 3211 mg/ Nm³ 0,1** 0,0018
Gyvsidabris ir jo

junginiai 1024 mg/ Nm³ 0,1* 0,0018

VISO: 9,920
*- LR aplinkos ministro 2008-07-02 sakyme Nr. D1-357  reglamentuojamos ribinės teršalų vertės;
**- rangos gamintojo deklaruojamos teršalų koncentracijos
1-Kai  planuojamų išmesti  teršalų ribines vertės reglamentuojamos  LR aplinkos  ministro 2008-07-02 sakyme Nr.  D1-357 ir
pateiktos rangos gamintojo skiriasi – numatoma metinė tarša skaičiuojama pagal didesnę ribinę teršalų vertę, kad b tų vertinta
didžiausia galima tarša  aplinkos orą.

Kitų teršalų, galinčių išsiskirti   aplinkos orą vykdant  kremavimą,  kiekiai  apskaičiuoti pagal Europos
aplinkos  agent ros  parengtą  „EMEP/EAA  išmetamų  oro  teršalų  inventorizacijos  vadovą 2013į
(EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013, G.C.1.b.v Cremation) (11.1.2.2. lentelė). Skaičiavimai
atlikti kai vykdoma 8000 kremavimų, vienos kremavimo trukmė – 60 min.

Apskaičiuoti teršalų kiekiai:

Švinas (Pb):
Vieno kremavimo metu išsiskiria 0,03003 g švino.
M (t/m)=0,03003 (g/vnt) x 8000 (kremavimų skaičius/metus) : 106=0,00024 t/metus
M(g/s)=0,03003 (g/vnt) : 3600 (s)=0,000008 g/s;
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Arsenas (As):
Vieno kremavimo metu išsiskiria 0,01361 g arseno.
M (t/m)=0,01361 (g/vnt) x 8000 (kremavimų skaičius/metus) : 106=0,00011 t/metus
M(g/s)= 0,01361 (g/vnt) : 3600 (s)=0,000004 g/s;
Chromas (Cr):
Vieno kremavimo metu išsiskiria 0,01356 g chromo.
M (t/m)= 0,01356 (g/vnt) x 8000 (kremavimų skaičius/metus) : 106=0,00011 t/metus
M(g/s)= 0,01356 (g/vnt) : 3600 (s)=0,000004 g/s;
Varis (Cu):
Vieno kremavimo metu išsiskiria 0,01243 g vario.
M (t/m)=0,01243 (g/vnt) x 8000 (kremavimų skaičius/metus) : 106=0,00010 t/metus
M(g/s)=0,01243 (g/vnt) : 3600 (s)=0,000004 g/s;
Nikelis (Ni):
Vieno kremavimo metu išsiskiria 0,01733 g nikelio.
M (t/m)= 0,01733 (g/vnt) x 8000 (kremavimų skaičius/metus) : 106=0,00014 t/metus
M(g/s)= 0,01733 (g/vnt) : 3600 (s)=0,000005 g/s;
Cinkas (Zn):
Vieno kremavimo metu išsiskiria 0,16012 g cinko.
M (t/m)= 0,16012 (g/vnt) x 8000 (kremavimų skaičius/metus) : 106=0,00128 t/metus
M(g/s)= 0,16012 (g/vnt) : 3600 (s)=0,000045 
g/s;
Dioksinai/furanai (PCDD/F):
Vieno kremavimo metu išsiskiria 0,000000027 g dioksinų/furanų.
M (t/m)= 0,000000027 (g/vnt) x 8000 (kremavimų skaičius/metus) : 106=0,0000000002 t/metus
M(g/s)= 0,000000027 (g/vnt) : 3600 (s)=0,00000000001 g/s;
Benzo(a)pirenas:
Vieno kremavimo metu išsiskiria 0,0000132 g benzo(a)pireno.
M (t/m)=0,0000132 (g/vnt) x 8000 (kremavimų skaičius/metus) : 106=0,0000001 t/metus
M(g/s)=0,0000132 (g/vnt) : 3600 (s)=0,000000003 g/s;
Heksachlorbenzenas (HCB):
Vieno kremavimo metu išsiskiria 0,00015 g heksachlorbenzeno.
M (t/m)= 0,00015 (g/vnt) x 8000 (kremavimų skaičius/metus) : 106=0,000001 t/metus
M(g/s)= 0,00015 (g/vnt) : 3600 (s)=0,00000004 g/s;

11.1.2.2. lentelė. Numatoma oro tarša pagal Europos aplinkos agent ros parengtą metodiką EMEP/EEA

Teršalas Teršalo kiekis iš vienos
kremacijos, g/vnt

Metinė tarša, t/m

Pavadinimas kodas
1 2 3 4

Švinas 2094 0,03003 0,00012
Arsenas 217 0,01361 0,00011
Chromas 2721 0,01356 0,00011

Varis 4424 0,01243 0,00010
Nikelis 1589 0,01733 0,00014
Cinkas 2791 0,16012 0,00128

Dioksinai/furanai 168 0,000000027 0,0000000002
Benzo(a)pirenas - 0,0000132 0,0000001

Heksachlorbenzenas - 0,00015 0,000001
VISO: 0,00186

Oro taršos šaltinių charakteristikos ir tarša pateikiami 11.1.2.3 ir 11.1.2.4. lentelėse
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11.1.2.3. lentelė. Taršos šaltinių charakteristikos

Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų
rodikliai* Teršalų išmetimo trukmė, val./m,pavyzdžio paėmimo

(matavimo) vietoje

Pavadinimas Nr. Koordinatės aukštis, m išėjimo angos
matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperat ra,
 º C

t rio debitas,
Nm3/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Krematoriumo

deginimo
kameros
kaminas

001 X-321868,81
Y-6179264,56 9,5 0,45 10 110 0,556 6000

*- LR aplinkos ministro 2008-07-02 sakyme Nr. D1-357 numatyta, kad iš deginimo kameros kamino išmetamų dujų greitis kamine turi b ti ne mažesnis kaip 10 m/s, patenkančių  
kaminą išmetamųjų dujų temperat ra ne mažesnė kaip 110º C, išeinančių d mų srautas nuo 2000 nm3/h.
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11.1.2.4. lentelė. Tarša  aplinkos orą

Veiklos r šis

Cecho ar kt.,
pavadinimas,

gamybos r šies
pavadinimas

Taršos
šaltiniai Teršalai Numatoma tarša

pavadini
mas Nr. pavadinimas koda

s

vienkartinis
dydis metinė, t/m

Maks.
vnt.

1 2 3 4 5 6 10 11 12

Krematorium
as

Krematoriumo
krosnis

Kremato
riumo

kaminas
001

Anglies monoksidas 5917 g/s 0,0278 0,876
Azoto oksidai 5872 g/s 0,225 7,096

Kietosios dalelės 6486 g/s 0,0056 0,175
Sieros dioksidas 5897 g/s 0,0278 0,876
Lak s organiniai

junginiai 308 g/s 0,011 0,350

Vandenilio chloridas 440 g/s 0,0167 0,526
Vandenilio fluoridas 862 g/s 0,000556 0,0175

Kadmins, talis 3211 g/s 0,0000556 0,0018
Gyvsidabris ir jo

junginiai 1024 g/s 0,0000556 0,0018

Švinas 2094 g/s 0,000008 0,00012
Arsenas 217 g/s 0,000004 0,00011
Chromas 2721 g/s 0,000004 0,00011

Varis 4424 g/s 0,000004 0,00010
Nikelis 1589 g/s 0,000005 0,00014
Cinkas 2791 g/s 0,000045 0,00128

Dioksinai/furanai 168 g/s 0,00000000
001

0,0000000002

Benzo(a)pirenas - g/s 0,00000000
3

0,0000001

Heksachlorbenzenas - g/s 0,00000004 0,000001

24



UAB „STUDIJA PS“
Planavimo organizatorius - UAB „ATERNA“
Objektas – Laidojimo namų (8.4) dalies patalpų kapitalinio remonto įrengiant kremavimo liniją Joniškės 
g.36, Klaipėdoje projektas

12 pav. Krematoriumo planuojamų aplinkos oro taršos šaltinių schema

Mobil s taršos šaltiniai

Planuojamos  kinės  veiklos  metu  numatoma,  kad  automobiliai  bus  statomi  esamoje  21  vietos
automobilių  stovėjimo  aikštelėje.  Planuojamas  darbo  laikas  14  val./parą  nuo  6  iki  22  val.  
automobilių stovėjimo aikštelę atvyks lengvieji automobiliai ir palaikų gabenimo automobiliai.

gyvendinus planuojamą kinę veiklą numatomi  krematoriumą atvykstančio transporto srautai:

 lengvieji automobiliai atvykstantis  krematoriumą– 315 aut./parą;
 palaikų gabenimo automobilis (katafalkas) – 21 aut./parą.

Siekiant  vertinti  transporto  išmetamų  aplinkos  oro  teršalų  kiekius  planuojamos  kinės  veiklos
teritorijoje, buvo apskaičiuoti orientaciniai naudojamo transporto su vidaus degimo varikliais darbo
laikas ir sunaudoto kuro kiekis (11.1.2.5 lentelė). 

Transporto priemonių išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal 2013 m. CORINAIR (1.A.3.b.i,
1.A.3.b.ii, 1.A.3.b.iii, 1.A.3.b.iv Passenger cars, light commercial trucks, heavy-duty vehicles including
buses and motor cycles)  transporto  taršos emisijų metodiką,  paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu
pagal vidutines kuro sąnaudas. 
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11.1.2.5. lentelė. Teršalų kiekis išmetamas iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių

Transporto 
priemonės tipas

Naudojamas 
kuras

Tipinės 
kuro 
sąnaudos, 
kg/km

CO NOx

Emisijos 
rodiklis, 
g/kg

Teršalo 
emisija, 
t/km/metus

Teršalo 
momentin
ė emisija 
g/s/km

Emisijos 
rodiklis, 
g/kg

Teršalo 
emisija, 
g/km/metu
s

Teršalo 
momentinė 
emisija 
g/s/km

Lengvieji 
automobiliai
(<3,5 t)

Benzinas 0,07 84,7 0,205 0,0173 8,73 0,021 0,0018

Dyzelinas 0,06 3,33 0,007 0,0006 12,96 0,027 0,0023

Viso:  0,212 0,0179 0,048 0,0041

Transporto 
priemonės tipas

Naudojamas 
kuras

Tipinės 
kuro 
sąnaudos, 
kg/km

LOJ KD

Emisijos 
rodiklis, 
g/kg

Teršalo 
emisija, 
g/km/metu
s

Teršalo 
momentin
ė emisija 
g/s/km

Emisijos 
rodiklis, 
g/kg

Teršalo 
emisija, 
g/km/metu
s

Teršalo 
momentinė 
emisija 
g/s/km

Lengvieji 
automobiliai
(<3,5 t)

Benzinas 0,07 10,05 0,024 0,0021 1 0,000 0,0001

Dyzelinas 0,06 0,7 0,001 0,0001 1,1 0,002 0,0002

Viso:  0,025 0,0022 0,002 0,0002
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11.1.3. Vietovės meteorologinės sąlygos
Modeliuojant krematoriumo veiklos cheminių medžiagų (teršalų) sklaidą panaudoti Klaipėdos
meteorologinės stoties 2010 - 2014 metų laikotarpio valandiniai meteorologiniai duomenys (1
priedas). Naudojamų meteorologinių duomenų vėjų pasiskirstymo diagrama pateikta 13 pav.

NORTH

SOUTH

WEST EAST

3%

6%

9%

12%

15%

WIND SPEED 
(Knots)

 >= 22

 17 - 21

 11 - 17

 7 - 11
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13 pav. Klaipėdos miesto vėjų rožė

11.1.4. Aplinkos oro foninis užterštumas

Pagrindinių aplinkos cheminių medžiagų (teršalų) foninės koncentracijos pasirinktos vadovaujantis
foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo kinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti
rekomendacijomis,  patvirtintomis  Aplinkos  apsaugos  agent ros  direktoriaus  2008  m.  liepos  10  d.
sakymu  Nr.  AV-112  (Žin.,  2008,  Nr.  82-3286).  Foninės  aplinkos  oro  teršalų  vertinimui

vadovaujamasi Aplinkos  apsaugos  agent ros poveikio aplinkai  vertinimo departamento  2016-01-19
raštu Nr.(28.3)-A4-510 (2 priedas), kuriame nurodoma skaičiuojant aplinkos oro taršą reikia naudoti
aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų duomenis, indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų
duomenis, modeliavimo b du nustatytus aplinkos oro užterštumo duomenis išlaikant eiliškumą.

Kitų teršalų koncentracijas skaičiuoti remiantis greta esančių monių (2 km spinduliu) aplinkos oro
taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenimis.

Planuojama kinė veikla patenka  Klaipėdos Centro oro kokybės tyrimo stoties buferinę zoną, todėl
foninės tarša nustatoma pagal šios stoties 2015 m. duomenis:
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 anglies monoksidas – 290 µg/m3

 azoto dioksidas – 16,1 µg/m3;
 sieros dioksidas – 1,7 µg/m3;
 kietosios daleles (KD10) – 28 µg/m3.

Pagal modeliavimo b du nustatytus 2015 metų aplinkos oro užterštumo duomenis:
 kietosios daleles (KD2,5) – 14 µg/m3.

11.1.5. Numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės

Objekto veiklos metu  aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės nustatytos remiantis
„Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašuį (patvirtintas
LR AM ir LR SAM 2007-06-11 sakymo Nr. D1-239/V-469 redakcija) bei LR AM ir SAM 2010-07-07
sakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintas „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto

oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomisį ir pateiktos
11.1.5.1 lentelėje.

11.1.5.1 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės koncentracijos aplinkos ore
Teršalas Ribinė vertė

vidurkis [µg/m3]
Anglies monoksidas (CO) 8 valandų 10000
Azoto dioksidas (NO2) 1 valandos 200

metų 40
Kietosios dalelės (KD10) paros 50

metų 40
Kietosios dalelės (KD2.5) metų 25
Sieros dioksidas (SO2) 1 valandos 350

paros 125
Lak s organiniai junginiai (LOJ) pusės valandos 50001

Vandenilio chloridas pusės valandos 200
Vandenilio fluoridas pusės valandos 20
Kadmis, talis metų 0,0052

Gyvsidabris ir jo junginiai pusės valandos 0,93

Švinas metų 0,5
Arsenas metų 0,0062

Chromas pusės valandos 0,0015
Varis paros 0,002
Nikelis metų 0,022

Cinkas paros 0,05
Dioksinai/furanai pusės valandos 0,01
Benzo(a)pirenas metų 0,0012

Heksachlorbenzenas pusės valandos 0,013
1-LR aplinkos ministerijos 2000 m. balandžio 20 d. rašte Nr. 60-05-1655 „Dėl lakiųjų organinių junginių (LOJ) normavimo, 
apskaitos ir jų išmetamo kiekio mažinimo galimybių" pateikta momentinė ribinė vertė;
2- vidutinė metinė siektina ribinė vertė (Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinos vertės, 
(Žin. 2006, Nr. 41-1486));
3- ribinė vertė pagal HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos 
oreį (Žin. 2008, Nr. 145-5858, su vėlesniais pakeitimais).

11.1.6. Aplinkos oro užterštumo prognozė
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Modeliuojant oro taršos sklaidą nuo oro taršos šaltinių buvo vertintas jų skleidžiamų teršalų emisijų
kitimas  laiko  atžvilgiu,  sukuriant  faktorių rinkmeną.  Modeliavimo metu  numatyta,  kad oro  taršos
šaltinis Nr. 001 - krematoriumo deginimo kameros kaminas bus eksploatuojamas visus metus - 8760
val.  Modeliuojama  galima  blogiausia  situacija  –  kai  krematoriumo  krosnis  veikia  maksimaliu
pajėgumu. 

Numatomų išmesti teršalų emisijos pateikiamos 11.1.2.4. lentelėje.

11.1.6.1. Programinė teršalų sklaidos modeliavimo ranga. Siekiant vertinti numatomos taršos taką
aplinkos  orui,  buvo  atlikti  išmetamų  aplinkos  oro  teršalų  pažemio  koncentracijos  sklaidos
skaičiavimai. 

Teršalų  sklaidos  skaičiavimai  atlikti  naudojant  AERMOD  View  matematin  model  (Lakes
Environmental  Software,  Kanada).  AERMOD View  modelis  taikomas  oro  kokybei  kontroliuoti  ir
skirtas taškiniams, ploto, linijiniams bei t rio šaltiniams modeliuoti. Šis Gauso tipo modelis remiasi
ribinio  sluoksnio  panašumo  teorija,  kuri  padeda  apibrėžti  tolydžius  turbulencijos  ir  dispersijos
koeficientus,  o tai leidžia geriau vertinti  dispersiją skirtinguose išmetimo aukščiuose. Skaičiuojant
teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus ir vietovės meteorologines
sąlygas.  AERMOD  algoritmai  yra  skirti  pažemio  sluoksniui,  vėjo,  turbulencijos  ir  temperat ros
vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų)
apskaičiuoti, vietovės tipams vertinti. AERMOD View modelis yra trauktas  LR Aplinkos ministerijos
rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveik  aplinkai, sąrašą. 

Atliekant  cheminių  medžiagų  (teršalų)  sklaidos  modeliavimą  buvo  vertinti  esami  ir  planuojami
eksploatuoti taršos šaltiniai, jų fiziniai duomenys (išmetimo angos aukštis, išmetimo angos diametras,
plotas, išmetamų teršalų srauto greitis, temperat ra, t rio debitas).

11.1.6.2. Teršalų koncentracijos skaičiavimo rezultatai ir jų analizė 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimai buvo atlikti naudojant AERMOD View matematin  model .
Pažemio  koncentracijos  matematiniuose  modeliuose  skaičiuojamos  tam  tikruose,  iš  anksto
nustatytuose, taškuose. Šie taškai vadinami receptoriais. 

Konkrečiu atveju sudarytas toks receptorių tinklas:

kvadrato formos tinklas, kur  sudaro 1600 receptorių. Tinklo kraštinės plotis – 1950 m; ilgis – 1950 m,
atstumas  tarp  receptorių  –  apie  50  m.  Apimta  3,8025  km2 modeliavimo  teritorija.  Teršalų
koncentracijos  modeliuojant  skaičiuojamos  1,5  m  aukštyje  -  laikoma,  kad  tai  aukštis,  kuriame
vidutinio  gio  žmogus  kvepia  oro. Naudojama  LKS94  koordinačių  sistema.  Parinktas  1:10  000
mastelis.

Aplinkos  oro  teršalų  modeliavimui  buvo  pritaikyti  procentiliai.  Procentilių  paskirtis  –  atmesti
statistiškai  nepatikimus  modeliavimo rezultatus.  Procentiliai  b na labai  vair s ir  rodo procentinę
statistiškai  patikimais  laikomų  rezultatų  dal .  Likę  rezultatai  yra  atmetami  išvengiant  statistiškai
nepatikimų koncentracijų „išsišokimųį, galinčių iškraipyti bendrą vaizdą.

Atskirų teršalų atveju naudojami procentiliai (LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. sakymas
Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymoį):

 azoto oksidų 1 val. koncentracijai – 99,8 procentilis;

 kietųjų dalelių (KD10) 24 val. koncentracijai - 90,4 procentilis;

 sieros dioksido 1 val. koncentracijai – 99,7 procentilis;

 sieros dioksido 24 val. koncentracijai – 99,2 procentilis;

Nesant  galimybės  apskaičiuoti  pusės  valandos  koncentracijos,  gali  b ti  skaičiuojamas  98,5-asis
procentilis  nuo valandinių  verčių,  kuris lyginamas  su pusės  valandos  ribine  verte  ( kinės  veiklos
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poveikiui  aplinkos  orui  vertinti  teršalų  sklaidos  skaičiavimo  modelių  pasirinkimo  rekomendacijos,
patvirtintos Aplinkos apsaugos agent ros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. sakymu Nr. AV-200. Šis
procentilis taikomas modeliuojant LOJ, vandenilio chlorido, vandenilio fluoride, gyvsidabrio, furanų,
chromo ir heksachlorbenzeno sklaidą.

Naudoti foniniai duomenys aprašomi 11.1.4. skyriuje.

Aplinkos  oro  teršalų  sklaidos  modeliavimo  rezultatai  eksploatuojant  krematoriumą  pateikiami
11.1.6.2.1 lentelėje, teršalų sklaidos žemėlapiai  3 priede.

11.1.6.2.1 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai

Teršalas

Ribinė vertė

Apskaičiuotos
didžiausios
koncentracijos
nevertinant  foninės
taršos

Apskaičiuotos  didžiausios  koncentracijos  vertinus
foninę taršą

C maks.
C  maks./
ribinė
vertė

C maks. C maks./ ribinė vertė

vidurkis [µg/m
3]

[µg/m3

]

[vnt.
dalimis
]

[µg/m
3] [vnt. dalimis]

Anglies  monoksidas
(CO) 8 valandų 10000 7,113 0,001 297,1 0,03

Azoto dioksidas (NO2)
1 valandos 200 54,980 0,275 71,08 0,298
metų 40 13,250 0,331 29,35 0,636

Kietosios  dalelės
(KD10)

paros 50 0,379 0,008 28,38 0,704
metų 40 0,232 0,006 28,23 0,704

Kietosios  dalelės
(KD2.5) metų 25 0,116 0,005 14,12 0,563

Sieros  dioksidas
(SO2)

1 valandos 350 7,270 0,021 8,97 0,02
paros 125 4,958 0,040 6,658 0,045

Lak s  organiniai
junginiai (LOJ)

pusės
valandos 5000 2,474 0,000 55,66 0,011

Vandenilio chloridas pusės
valandos 200 3,756 0,019 3,756 0,015

Vandenilio fluoridas pusės
valandos 20 0,125 0,006 0,125 0,005

Kadmis, talis metų 0,005 0,0033 0,660 0,003
3 0,46

Gyvsidabris  ir  jo
junginiai

pusės
valandos 0,9 0,0125 0,014 0,012

5 0,011

Švinas metų 0,5 0,0004
7 0,001 0,000

47 0,001

Arsenas metų 0,006 0,0002
4 0,040 0,000

24 0,117

Chromas pusės
valandos

0,001
5

0,0008
3 0,553 0,000

83 0,533

Varis paros 0,002 0,0009 0,450 0,000
9 0,35

Nikelis metų 0,02 0,0003 0,015 0,000
3 0,04

Cinkas paros 0,05 0,01 0,200 0,01 0,14

Dioksinai/furanai pusės
valandos 0,01 2,25E-

09
2,25E-
07

2,25E
-09 0,0000002

Benzo(a)pirenas metų 0,001 0 0,000 0 0

Heksachlorbenzenas pusės
valandos 0,013 9,00E-

06 0,001 9,00E
-06 0,0005
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Atliekant  aplinkos  oro  teršalų  sklaidos  skaičiavimus  buvo  vertinta  blogiausias  galimas  taršos
scenarijus, kuomet kremavimo procesas vyksta nepertraukiamai 24 val./parą, visus metus.

Vertinant aplinkos oro taršos modeliavimo rezultatus galima daryti išvadą, kad planuojamų išmesti
oro teršalų apskaičiuotos maksimalios  priežeminės  koncentracijos neviršys ribinių verčių vertinant
krematoriumo veiklos oro taršalų sklaidą su fonine tarša ir be jos.

12. Fizikinės  taršos  susidarymas  (triukšmas,  vibracija,  šviesa,  šiluma,  jonizuojančioji  ir
nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.

12.1 Fizikinės taršos, galinčios daryti poveik  visuomenės sveikatai, vertinimas

12.1.1 Esamos b klės vertinimas

Šiuo metu veikiančioje laidojimo namų „Aternaį teritorijoje veikia mobil s ir stacionar s triukšmo
šaltiniai. Mobilius triukšmo šaltinius sudaro autotransportas, o stacionarius šaldymo ranga, veikianti
laidojimo  namų  pastato  viduje.  Esamo  žemės  sklypo  kad  Nr.  2101/0004:525  teritorijoje  suminio
triukšmo paros rodiklis Ldvn siekia apie 60 dBA triukšmo lyg  (14 pav.). Pagrindinis veiksnys lemiantis
triukšmo  lyg  šioje  vietoje  yra  geležinkelis,  esantis  sklypo  vakarinėje  pusėje  ir  kelių  transporto
priemonės važiuojančios Joniškės g., šiaurinėje sklypo pusėje.

14 pav. Klaipėdos miesto strateginis triukšmo žemėlapis – suminis triukšmas Ldvn  

(šaltinis: http://www.geoportal.lt/savivaldybes/klaipeda, 2012 m. duomenys)
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12.1.1 Taršos šaltinių aprašymas, jų ypatybės bei vieta 

Krematoriumo  veikloje  numatomi  triukšmo  šaltiniai  -  kremavimo  krosnies  technologinė  ranga,
išmetamųjų dujų filtracijos sistema ir autotransportas, atvykstantys  P V sklypą.

Mobil s šaltiniai. Lengvieji darbuotojų ir klientų automobiliai bei katafalkai. Lengvųjų darbuotojų ir
klientų  automobilių srautas  P V sklype dienos  metu  (6.00  -  18.00  val.)  gali  siekti  20  aut./val.,  o
katafalkų – 1 aut./val. Vakaro metu (18.00 - 22.00 val.) numatomas lengvųjų automobilių srautas - 19
aut./val.  ir katafalkų – 2 aut./val.  Nakties metu (22.00 - 6.00 val.) veiklos teritorijoje automobilių
judėjimas  nenumatomas.  Lengvųjų  automobilių  judėjimo  trajektorija  laikomas  atstumas  nuo
važiavimo  sklypą iš Joniškės g. iki prie laidojimo namų esamų automobilių parkavimosi aikštelių, o

katafalko trajektorija – nuo važiavimo  sklypą iki krematoriumo (15 pav.). P V sklype autotransporto
judėjimo greitis priimamas 20 km/val. 

Stacionar s šaltiniai. Remontuojami laidojimo namai  su viduje veikiančiais renginiais. Šiame pastate
numatoma  rengti  kremavimo  krosn  „Duval-2  Standard  Gen  2į  ir  išmetamųjų  dujų  filtravimo
sistemą, kurią sudaro: d mtraukiai,  ventiliatoriai, vožtuvai, filtrai, kompresorius. Triukšmas
nuo renginių tiesiogiai  aplinka nesklis, nes kremavimo patalpa numatyta laidojimo namų viduje, kur
išorinių pastato sienų triukšmas nepasiekia. Triukšmo skaida nuo renginių galima tik per pastato
stogą. Patalpos su planuojamais renginiais stogo dalis vertinama kaip plotinis triukšmo šaltinis. 

Remontuojamos  patalpos  stogo  konstrukcija  –  gelžbetoninė  plokštė.  Tokios  konstrukcijos  garso
izoliavimo  rodiklis  Rw  –  41  dBA,  parenkamas  pagal  CadnaA  programos  duomenų  šaltinius
(standartas – VDI 2571):
- triukšmo lygis priimtas pagal analogišką objektą.                                            

15 pav. Triukšmo šaltinių schema
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12.1.2 Informacija apie skleidžiamą taršą, šios taršos ribiniai dydžiai

Triukšmas  gyvenamuosiuose  ir  visuomeninės  paskirties  pastatuose  bei  jų  aplinkoje  vertinamas
matavimo ir (ar) modeliavimo b du gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Lietuvos higienos
normoje  HN  33:2011  „Triukšmo  ribiniai  dydžiai  gyvenamuosiuose  ir  visuomeninės  paskirties
pastatuose  bei  jų  aplinkojeį  pateikiamais  didžiausiais  leidžiamais  triukšmo  ribiniais  dydžiais
gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje:

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas Paros laikas, val. Ekvivalentinis
garso sl gio lygis

(LAeqT), dBA

Maksimalus
garso sl gio lygis

(LAFmax), dBA
1. Gyvenamųjų pastatų (namų)

ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo 
ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, išskyrus
transporto sukeliam  
triukšm

6–18
18–22
22–6

55
50
45

60
55
50

Krematoriumo  veiklos  sukeliamas  vertinamas  pagal  HN  33:2011  „Triukšmo  ribiniai  dydžiai
gyvenamuosiuose  ir  visuomeninės  paskirties  pastatuose  bei  jų  aplinkojeį  reglamentuojamus
didžiausius  leidžiamus  triukšmo  ribinius  dydžius  gyvenamųjų  pastatų  (namų)  ir  visuomeninės
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kult ros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto
sukeliamo triukšmą.

12.1.3 Taršos sklidimo prognozė

Triukšmo skaičiavimo programinė ranga ir metodikos

Stacionarių  ir  mobilių  šaltinių  triukšmas  planuojamoje  naudoti  žemės  sklypo  dalies  teritorijoje
apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę rangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement –
kompiuterinė  triukšmo  mažinimo  sistema)  –  programinė  ranga  skirta  triukšmo  poveikio
apskaičiavimui,  vizualizacijai,  vertinimui  ir  prognozavimui.  CadnaA  programoje  vertinamos  visos
akustinių  taršos  šaltinių  grupės  (pagal  2002/49/EB),  kurioms  taikomos  atitinkamos  Europos
Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai:

 pramoninės veiklos triukšmui – ISO 9613;

 kelių transporto triukšmui - NMPB-Routes-96.

Pagal  HN 33:2011 buvo apskaičiuoti  šie  kinės  veiklos  aplinkos  triukšmo  rodikliai:  Ldienos,  Lvakaro,
Lnakties, kurie apibrėžiami, kaip:

 dienos  triukšmo  rodiklis  (Ldienos)  –  dienos  metu  (nuo  6  val.  iki  18  val.)  triukšmo  sukelto
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos
laikotarpiui;

 vakaro triukšmo  rodiklis  (Lvakaro)  –  vakaro metu (nuo 18 val.  iki  22  val.) triukšmo sukelto
dirginimo  rodiklis,  t.y.  vidutinis  ilgalaikis  A  svertinis  garso  lygis,  nustatytas  vienerių  metų
vakaro laikotarpiui;

 nakties  triukšmo  rodiklis  (Lnakties)  –  nakties  metu  (nuo 22  val.  iki  6  val.)  triukšmo sukelto
dirginimo  rodiklis,  t.y.  vidutinis  ilgalaikis  A  svertinis  garso  lygis,  nustatytas  vienerių  metų
nakties laikotarpiui.

Kiti vesties parametrai
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Prognozuojami triukšmo lygiai skaičiuojami 1,5 m aukštyje, skaičiavimo žingsnis – 5 m.

12.1.4 Sklaidos modeliavimo rezultatai   

Apskaičiuoti krematoriumo veiklos prognozuojami triukšmo rodikliai nei ties P V sklypo ribomis, nei
gyvenamoje  aplinkoje  visais  paros  laikotarpiais  neviršija  HN  33:2011  nustatytų  ribinių  verčių.
Didžiausias apskaičiuotas triukšmo rodiklis dienos metu prie sklypo ribos siekia apie 35,8 dBA (12.1.4
lentelė). 

12.1.4 lentelė. Krematoriumo veiklos triukšmo rodikliai

Vieta
Apskaičiuotas didžiausias triukšmo rodiklis, dBA

Ldienos Lvakaro Lnakties

Krematoriumo veiklos sklypo riba 35,8 35,8 12
Artimiausia gyvenama aplinka 26,1 26,1 4,6

HN 33:2011 ribinė vertė 55 50 45

Išvada. Apskaičiuoti  krematoriumo veiklos takojamo triukšmo rodikliai ties ir  už sklypo ribų
neviršija  Lietuvos  higienos  normoje  HN  33:2011  „Triukšmo  ribiniai  dydžiai  gyvenamuosiuose  ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkojeį nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių
dydžių  gyvenamųjų  bei  visuomeninės  paskirties  pastatų  aplinkoje  visais  paros  periodais.  Triukšmo
sklaidos žemėlapiai pridedami 4 priede.

12.2. Galimas planuojamos kinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant  kinės
veiklos metu  aplinką skleidžiamus kvapus

12.2.1.    Numatomos vykdyti veiklos metu  aplinkos orą išsiskiriantys kvapai ir kvapus skleidžiančios
medžiagos

P V nepasižymi tarša kvapais.  aplinkos orą bus išmetami degimo produktai per kaminą, tarp kurių
yra šios kvapą turinčios medžiagos:

- Azoto oksidai;

- Sieros dioksidas;

- Vandenilio chloridas;

- Vandenilio fluoridas.

Kvapo emisijų skaičiavimas. Kvapo emisijos, iš krematoriumo kamino, suskaičiuotos vertinant teršalų
koncentraciją ir jų kvapo slenksčio vertę. Kvapo emisijos (OUE/s) apskaičiuojamos taškinio šaltinio
išmetamo  srauto  debitą  (m3/s)  padauginus  iš  kvapo  koncentracijos  (OUE/m3).  Apskaičiuoti  kvapo
emisijų rodikliai pateikti 12.2.1.1 lentelėje.

Modeliuojant priimta, kad taršos šaltinis – krematoriumo kaminas - veiks 8760 val/metus.

12.2.1.1 lentelė. Kvapo sklaidos vesties duomenys krematoriume 
Taršos šaltinis Teršalai Kvapo

slenkstis
Srauto
debitas

Kvapo
konc.

Kvapo
emisija

mg/m3 m3/s OUE/m3 OUE/s
Krematoriumo 
deginimo 
kameros kaminas

Azoto oksidai 0,36 0,556 1310 729
Sieros dioksidas 1,88 27 15
Vandenilio chloridas 1,17 26 15
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Vandenilio fluoridas 0,035 29 16
VISO: 775 OUE/s

12.2.2. Aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė

Programinė kvapų sklaidos modeliavimo ranga. Siekiant vertinti numatomų kvapų taką buvo atlikti
išmetamų kvapų  pažemio koncentracijos sklaidos skaičiavimai. 

Kvapų  sklaidos  skaičiavimai  atlikti  naudojant  AERMOD  View  matematin  model  (Lakes
Environmental  Software,  Kanada).  AERMOD View  modelis  taikomas  oro  kokybei  kontroliuoti  ir
skirtas taškiniams, ploto, linijiniams bei t rio šaltiniams modeliuoti. Šis Gauso tipo modelis remiasi
ribinio  sluoksnio  panašumo  teorija,  kuri  padeda  apibrėžti  tolydžius  turbulencijos  ir  dispersijos
koeficientus,  o tai leidžia geriau vertinti  dispersiją skirtinguose išmetimo aukščiuose. Skaičiuojant
teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus ir vietovės meteorologines
sąlygas.  AERMOD  algoritmai  yra  skirti  pažemio  sluoksniui,  vėjo,  turbulencijos  ir  temperat ros
vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų)
apskaičiuoti, vietovės tipams vertinti. AERMOD View modelis yra trauktas  LR Aplinkos ministerijos
rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveik  aplinkai, sąrašą. 

Atliekant  kvapų  sklaidos  modeliavimą  buvo  vertintas  planuojamas  eksploatuoti  taršos  šaltinis  –
krematoriumo deginimo kameros kaminas, jo fiziniai  duomenys  (išmetimo angos aukštis, išmetimo
angos diametras, plotas, išmetamų teršalų srauto greitis, temperat ra, t rio debitas).

Kvapų sklaidos modeliavimas buvo atliktas naudojant AERMOD View matematin  model .  Pažemio
koncentracijos  matematiniuose  modeliuose  skaičiuojamos  tam  tikruose,  iš  anksto  nustatytuose,
taškuose. Šie taškai vadinami receptoriais. 

Konkrečiu atveju sudarytas toks receptorių tinklas:

 kvadrato formos tinklas, kur  sudaro 1600 receptorių. Tinklo kraštinės plotis – 1950 m;
ilgis – 1950 m, atstumas tarp receptorių – apie 50 m. Apimta 3,8025 km2 modeliavimo
teritorija.

Teršalų koncentracijos modeliuojant skaičiuojamos 1,5 m aukštyje - laikoma, kad tai aukštis, kuriame
vidutinio gio žmogus kvepia oro. Naudojama   LKS94 koordinačių sistema. Žemėlapiams parinktas
1:10 000 mastelis.

Vietovės meteorologinės sąlygos. Modeliuojant krematoriumo veiklos kvapų sklaidą panaudoti metų
2010  -  2014  metų  laikotarpio  valandiniai  meteorologiniai  duomenys.  Naudojamų  meteorologinių
duomenų vėjų pasiskirstymo diagrama pateikta 15 pav.5

Apskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija: 

Teršalas
Ribinė vertė Apskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija

OUE/m3 OUE/m3 vnt. dalimis ribinės
vertės

Kvapas 8 0,16 0,016

Atliktas planuojamos  kinės  veiklos  kvapo sklaidos  aplinkos  ore modeliavimas  parodė,  kad kvapo
koncentracija 1 valandos vidurkio intervale, nesieks ribinės 8 OUE/m3 vertės. Didžiausia apskaičiuota
kvapo koncentracija  siekia  – apie 0,16 OUE/m3.  Sumodeliuoti  kvapų sklaidos rezultatai  rodo,  kad
planuojamos  veiklos  vykdymo metu  aplinkoje kvapas  nebus juntamas,  nes  1  OUE/m3 vertė  nebus
pasiekiama. P V prognozuojamų kvapo sklaidos žemėlapis pateikiamas 5 priede.
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13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir
jos prevencija.

Planuojamos kinės veiklos metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.

14.  Planuojamos  ūkinės  veiklos  pažeidžiamumo  rizika  dėl  ekstremaliųjų  įvykių  (pvz.,  gaisrų,
didelių  avarijų,  nelaimių  (pvz.,  potvynių,  jūros lygio  kilimo,  žemės  drebėjimų))  ir  (arba) susidariusių
ekstremaliųjų situacijų,  įskaitant tas, kurias gali  lemti  klimato kaita;  ekstremalių  įvykių  ir ekstremalių
situacijų tikimybė ir jų prevencija.

Planuojama kinė veikla nėra potencialiai pavojinga ir pažeidžiama.  Vykdant planuojamą kinę
veiklą nenaudojamos ir nesusidaro jokios pavojingos medžiagos. Ekstremalių situacijų tikimybė maža,
galimas tik gaisro pavojus dėl naudojamų gamtinių dujų. Teritorija, kurioje planuojama kinė veikla
yra Klaipėdos miesto ribose, apie 3 km atstumu nuo priešgaisrinės tarnybos, kuri kilus gaisrui galėtų
gretai reaguoti  iškilusią grėsmę.

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).
Planuojama kinė veikla nėra pavojinga žmonių sveikatai. Numatoma tik oro tarša, neviršijanti

LR statymuose numatytų ribinių dydžių. Taršos sumažinimui bus rengta išmetamųjų dujų filtracijos
sistema.  Planuojamos  kinės  veiklos  sanitarinės  apsaugos  zonos  ribų  nustatymui  bus  atliekamas
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.  

Sanitarinės apsaugos zonos bei jų dydžiai nustatomos Specialiosiose žemės ir miško naudojimo
sąlygose,  patvirtintose  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1992  m.  gegužės  12  d.  nutarimu  Nr.343
(toliau- Specialiosios sąlygos) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpj čio
19 d. sakymu Nr. V-586 patvirtintose Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėse
(toliau- Taisyklės) nurodytais atvejais.

Specialiųjų  sąlygų  67  punktas  nurodo,  kad  kitos  paskirties  komunalinių  objektų,  t.y.
krematoriumams taikoma 200 m dydžio sanitarinė apsaugos zona.

Taisyklių  priede  yra  reglamentuojami  sanitarinės  apsaugos  zonų  ribų  dydžiai,  taikomi,  kai
neatliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Krematoriumų veiklai šis teisės aktas norminio
sanitarinės apsaugos zonos dydžio nenustato.

Taisyklių II skyriaus 6-tas punktas nurodo, kad yra du SAZ ribų nustatymo b dai:
- pagal teisės aktų nustatytus SAZ ribų dydžius.
- atliekant  poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimą,  kuris  gali  b ti  atskiras  arba  poveikio

aplinkai  vertinimo  proceso  dalis,  SAZ  ribų  dydžiai  pagrindžiami  poveikio  visuomenės  sveikatai
vertinimo ataskaitoje ar poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

Nagrinėjamu  atveju  krematoriumo  veiklai  SAZ  ribų  dydis  nustatomas  atliekant  poveikio
visuomenės sveikatai vertinimą.

Nustatytos ar patikslintos SAZ specialiosios žemės naudojimo sąlygos rašomos  Nekilnojamojo
turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės statymo ir
Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo  turto  kadastro  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų patvirtinimoį, nustatyta tvarka. 

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla  ir (arba) pagal teisės aktų
reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose (pagal
patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).

Planuojamos  kinės  veiklos  sąveika  su  kita  vykdoma  kine  veikla  ar  kinės  veiklos  plėtra
gretimose teritorijose nenumatoma.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.
Planuojama kinė veikla neterminuota.
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III. PLANUOJAMOS ŪKIN S VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis
ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė);
teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto
ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija,
planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė
veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos
žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei
parengtas.

Planuojamos kinės veiklos adresas- Klaipėdos apskritis, Klaipėdos miesto savivaldybė, Joniškės
g.36, Klaipėda (18 pav.).
Žemės  sklypas  priklauso  UAB  „Aternaį.  Žemės  sklypo  planas  ir  nuosavybės  dokumentai  pateikti
prieduose (priedas Nr.6 ir Nr.7).

16   pav.   

     19. Planuojamos  ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės  sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir
teritorijos  naudojimo  reglamentas  (pagrindinė  žemės  naudojimo  paskirtis  ir  būdas  (būdai),  nustatytos
specialiosios  žemės  naudojimo  sąlygos,  vyraujančių  statinių  ar  jų  grupių  paskirtis)  pagal  patvirtintus
teritorijų  planavimo  dokumentus. Informacija  apie  vietovės  infrastruktūrą,  urbanizuotas  teritorijas
(gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar)
statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Žemės  sklypo  naudojimo  paskirtis-  kita,  naudojimo  b das-  komercinės  paskirties  objektų
teritorijos. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

1. elektros linijų apsaugos zonos;
2. ryšių linijų apsaugos zonos;
3. vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir renginių apsaugos zonos. 

Sklype  yra  esamas  paslaugų  pastatas-  laidojimo  namai.  Žemės  sklype  galioja  2011-05-09
Klaipėdos  m.sav.  administracijos  direktoriaus  sakymu  Nr.AD1-875  patvirtintas  detalusis  planas
(priedas Nr.3). Pagal detaliojo plano sprendinius konkretus teritorijos naudojimo tipas: Kitos paskirties
žemė. Komercinės paskirties objektų teritorija. Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti
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krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties statiniai.  planuojamo krematoriumo 200 m
SAZ patenka žemės sklypai ir statiniai pateikti lentelėje (17 pav.).

17   pav. Žemės sklypų ir pastatų, patenkančių  planuojamo objekto SAZ , schema  

Nekilnojamo turto objektai, patenkantys  planuojamo objekto SAZ 200m:

Nr. Žemės sklypo naudojimo būdas/pobūdis Žemės sklype registruoti pastatai
1. Kita Dirbtuvės
2. Kita/komercinės paskirties objektų 

teritorijos
Automobilių plovykla

3. Kita/inžinerinės infrastruktūros teritorijos Registruotų pastatų nėra
4. Žemės sklypas nesuformuotas Daugiabutis gyvenamasis namas
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5. Žemės sklypas nesuformuotas Daugiabutis gyvenamasis namas
6. Gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių 

gyvenamųjų namų statybos
Registruotų pastatų nėra

7. Gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos

Gyvenamasis namas, ūkinis pastatas ir sandėlis

8. Žemės sklypas nesuformuotas Daugiabutis gyvenamasis namas, sandėlis
9. Gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių 

gyvenamųjų namų statybos
Registruotų pastatų nėra

10. Žemės sklypas nesuformuotas Registruotų pastatų nėra
11. Žemės ūkio/Mėgėjų sodų žemės sklypai ir 

sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo 
žemės sklypai

Sodo namelis, ūkinis pastatas

12. Žemės ūkio/Mėgėjų sodo žemės sklypai Registruotų pastatų nėra
13. Žemės ūkio/Mėgėjų sodo žemės sklypai Registruotų pastatų nėra
14. Žemės ūkio/Mėgėjų sodo žemės sklypai sodo namelis, garažas, pirtis, malkinė
15. Žemės ūkio/Mėgėjų sodo žemės sklypai Registruotų pastatų nėra
16. Žemės ūkio/Mėgėjų sodo žemės sklypai Sodo pastatas
17. Žemės ūkio/Mėgėjų sodo žemės sklypai Sodo pastatas
18. Žemės ūkio/Mėgėjų sodo žemės sklypai Sodo pastatas
19. Žemės ūkio/Mėgėjų sodo žemės sklypai Sodo pastatas, garažas
20. Žemės ūkio/Mėgėjų sodo žemės sklypai Sodo namelis, garažas
21. Žemės ūkio/Mėgėjų sodo žemės sklypai Sodo pastatas
22. Žemės ūkio/Mėgėjų sodo žemės sklypai Sodo namelis, ūkinis pastatas

20.  Informacija  apie  eksploatuojamus  ir  išžvalgytus  žemės  gelmių  telkinių  išteklius  (naudingas
iškasenas,  gėlo  ir  mineralinio  vandens  vandenvietes),  įskaitant  dirvožemį;  geologinius  procesus  ir
reiškinius  (pvz.,  erozija,  sufozija,  karstas,  nuošliaužos),  geotopus,  kurių  duomenys  kaupiami  GEOLIS
(geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/)

Eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių telkinių išteklių planuojamoje teritorijoje nėra.

21.  Informacija  apie  kraštovaizdį,  gamtinį  karkasą,  vietovės  reljefą,  vadovautis  Europos
kraštovaizdžio  konvencijos,  Europos  Tarybos  ministrų  komiteto  2008  m.  rekomendacijomis  CM/Rec
(2008-02-06)3  valstybėms  narėms  dėl  Europos  kraštovaizdžio  konvencijos  įgyvendinimo  gairių
nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir
Lietuvos  Respublikos  kraštovaizdžio  erdvinės  struktūros  įvairovės  ir  jos  tipų  identifikavimo  studija
(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398),  kurioje  vertingiausios  estetiniu  požiūriu  Lietuvos
kraštovaizdžio  vizualinės  struktūros  išskirtos  studijoje  pateiktame  Lietuvos  kraštovaizdžio  vizualinės
struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis
dominantiškumas yra a, b, c.

Planuojamas  objektas  nepatenka   gamtinio  karkaso  teritoriją.  Esamas  paslaugų  pastatas-
laidojimo namai (jame numatoma rengti krematoriumą) stovi ant 11 m aukščio šlaito viršaus, kuris
kyla iš šiaurės  pietus nuo joniškės gatvės link Joniškės kapinių.
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22.  Informacija  apie  saugomas  teritorijas  (pvz.,  draustiniai,  parkai  ir  kt.),  įskaitant  Europos
ekologinio  tinklo  „Natura 2000“ teritorijas,  kurios  registruojamos  STK (Saugomų  teritorijų  valstybės
kadastras) duomenų  bazėje  (http://stk.vstt.lt)  ir  šių teritorijų atstumus nuo planuojamos  ūkinės  veiklos
vietos  (objekto  ar  sklypo,  kai  toks  suformuotas,  ribos).  Pridedama  Valstybinės  saugomų  teritorijos
tarnybos  prie  Aplinkos  ministerijos  Poveikio  reikšmingumo  „Natura 2000“ teritorijoms  išvada,  jeigu
tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.

Planuojamas objektas nepatenka  jokias saugomas teritorijas.

23. Informacija  apie  biotopus – miškus,  jų paskirtį  ir  apsaugos  režimą; pievas,  pelkes,  vandens
telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų
augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų
bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo,
kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).

Planuojamas objektas neturės takos.

24.  Informacija  apie  jautrias aplinkos  apsaugos  požiūriu  teritorijas  – vandens  pakrančių  zonas,
potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir
pan.

Planuojamas objektas nepatenka  jautrias aplinkos apsaugos poži riu teritorijas.

25.  Informacija  apie teritorijos taršą  praeityje (teritorijos,  kuriose jau buvo nesilaikoma projektui
taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.

Tokie duomenys neturimi.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos
vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Artimiausia tankiai  apgyvendinta  teritorija  yra  ~240 metrų  atstumu nuo planuojamo objekto
pietvakarių kryptimi už geležinkelio. Artimiausi sodininkų bendrijose esantys gyvenamieji pastatai yra
~120 metrų atstumu nuo planuojamo objekto (19 pav.).

27.  Informacija  apie  vietovėje  esančias  nekilnojamąsias  kultūros  vertybes,  kurios  registruotos
Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos
(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Šalia planuojamo objekto ~300 m  šiaurės vakarus yra  ,,Union" fabriko sandėlių kompleksas
(kodas 15972), ~500 m  pietryčius yra Joniškės kapinynas (kodas 31844) ir ~800 m  šiaurės rytus yra
Paupio dvaro sodybos ir ligoninės pastato kompleksas, vad. Bachmano dvaru (kodas 244) (20 pav.).
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20   pav. Artimiausių kult ros paveldo objektų schema

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS
28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz.,

geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar
neigiamas,  tiesioginis  ar  netiesioginis,  sąveikaujantis,  trumpalaikis,  vidutinės  trukmės,  ilgalaikis);
poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio
tikimybę (pvz.,  tikėtinas  tik avarijų metu);  tikėtiną  poveikio  pradžią,  trukmę,  dažnumą  ir  grįžtamumą
(pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti
žuvų nerštavietes,  sukelti  eroziją, nuošliaužas); bendrą poveikį  su kita  vykdoma  ūkine veikla  ir  (arba)
pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos
rūšių vandens  naudojimas  iš vieno vandens  šaltinio  gali  sumažinti  vandens  debitą,  sutrikdyti  vandens
gyvūnijos  mitybos  grandinę  ar  visą  ekologinę  pusiausvyrą,  sumažinti  ištirpusio  vandenyje  deguonies
kiekį); galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:

Reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams nenumatomas.

28.1. poveikis  gyventojams  ir  visuomenės  sveikatai,  įskaitant  galimą  neigiamą  poveikį
gyvenamajai, rekreacinei,  visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės,
cheminės,  biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį  užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys
didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų,
statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;

Planuojama kinė veikla poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės. Vykdant veiklą
susidaranti cheminė oro ir fizikinė tarša bus mažesnė nei leistini ribiniai taršos dydžiai numatyti LR
statymuose, biologinės taršos nebus.

Šiame objekte nuo 1974 metų vykdoma laidojimo paslaugų veikla, kuri yra panaši  planuojamą
veiklą.  Žemės  sklype  galioja  2011-05-09  Klaipėdos  m.sav.  administracijos  direktoriaus  sakymu
Nr.AD1-875 patvirtintas detalusis planas (priedas Nr.3). Pagal detaliojo plano sprendinius konkretus
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teritorijos  naudojimo  tipas:  Kitos  paskirties  žemė.  Komercinės  paskirties  objektų  teritorija.  Žemės
sklypai,  kuriuose yra esami  arba numatomi  statyti  krematoriumai, laidojimo namai ir kiti  panašios
paskirties  statiniai.  Nagrinėjamame  sklype yra  rengti  kolumbariumai,  šalia  yra  veikiančios  miesto
kapinės. Prie kapinių yra rengta 50 vietų miesto automobilių parkavimo aikštelė, prie esamų laidojimo
namų - 29 vietų UAB "Aterna" priklausanti parkavimo aikštelė. Labai gerai išvystytas susisiekimas
viešuoju transportu.

Nuo 1974 metų, tiek, kiek veikia laidojimo namai, aplinkinių gyventojų ir visuomenės 
nepasitenkinimo, nusiskundimų vykdoma veikla nėra buvę. Nusiskundimų nebuvo ir svarstant su 
visuomene detaliojo plano sprendinius.

Nuo 2005 metų laidojimo namai priklauso UAB "Aterna".Per vienerius metus laidojimo r mų 
paslaugomis pasinaudoja vidutiniškai 350 miesto gyventojų.

Pastate šiuo metu yra veikiančios 3 šarvojimo salės. Kadangi bus vykdoma panaši veikla, 
kuri vykdoma ir šiuo metu, o kremavimo patalpos bus rengiamos atliekant dalies esamų pastato 
patalpų kapitalin  remontą, t.y. vienoje iš esamų šarvojimo salių, psichoemocinio poveikio gyventojams 
neprognozuojama.

rengus kremavimo liniją, Klaipėdos regiono gyventojams bus patogiau ir pigiau naudotis 
kremavimo paslaugomis, kadangi nebereikės papildomo laiko ir išlaidų vežti žmonių palaikus kremuoti 
 Kėdainius ar Rygą. Šiuo metu iš Klaipėdos miesto kitur išvežama kremuoti apie 400 žmonių palaikų, o 

iš Klaipėdos regiono - apie 850 žmonių palaikų vidutininškai per metus.UAB „Aternaį išveža apie 170 
žmonių palaikų. Todėl yra prognozuojamas teigiamas ekonominis poveikis.

Ekonominiu poži riu tai bus naudingiau regiono gyventojams, o Klaipėdos miesto savivaldybės 
biudžetas pasipildys didesnėmis pajamomis, nes vežimo  kitus miestus kaštai bus mokami  Klaipėdos 
miesto biudžetą.

Visuomenė apie planuojamą kinę veiklą bus informuota statymų numatyta tvarka, kas taip 
pat mažina visuomenės nepasitenkinimo tikimybę.

28.2.  poveikis  biologinei  įvairovei,  įskaitant  galimą  poveikį  natūralioms  buveinėms  dėl  jų
užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio,  želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių
buveinių  tipų plotų sumažėjimas,  saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių  išnykimas  ar pažeidimas,
galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

Poveikio  biologinei  vairovei  nebus,  nes  sklypo  užstatymo  didinimas  nenumatomas,  želdynų
kirtimas ir hidrologinio režimo pokyčiai nenumatomi. Planuojamoje teritorijoje nėra saugomų r šių
augaviečių ir radaviečių, poveikio gamtinei vairovei nebus.

28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz.,
kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo;
pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;

Poveikio žemei ir dirvožemiui nebus, žemės darbai ir gamtinių išteklių naudojimas nenumatomi.

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens
kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Poveikio vandeniui nebus.

28.5.  poveikis  orui  ir  vietovės  meteorologinėms  sąlygoms  (pvz.,  aplinkos  oro  kokybei,
mikroklimatui);

Poveikis aplinkos oro kokybei bus minimalus, leistinose statymais reglamentuotų dydžių ribose. 

28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis,  nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis
vertybėmis,  rekreaciniais  ištekliais,  ypač  vizualinis,  įskaitant  poveikį  dėl  reljefo  formų  keitimo
(pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);
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Esamas kraštovaizdis estetiniu, vizualiniu rekreaciniu poži riu nėra vertingas. Statybos darbai
neplanuojami (krematoriumas planuojamas rengti esamose patalpose), todėl poveikio jam nebus.

28.7.  poveikis  materialinėms  vertybėms  (pvz.,  nekilnojamojo  turto (žemės,  statinių)  paėmimas,
poveikis  statiniams  dėl  veiklos  sukeliamo triukšmo, vibracijos,  numatomi  apribojimai  nekilnojamajam
turtui);

Poveikio materialinėms vertybėms nebus.

28.8.  poveikis  kultūros  paveldui,  (pvz.,  dėl  veiklos  sukeliamo  triukšmo,  vibracijos,  šviesos,
šilumos, spinduliuotės).

Poveikio  kult ros  paveldui  nebus,  nes  planuojama  teritorija  nepatenka   paveldo  objektų
teritorijas, joje nėra paveldo objektų.

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.
Nenumatomas.

30.  Galimas  reikšmingas  poveikis  28  punkte nurodytiems  veiksniams,  kurį  lemia  planuojamos
ūkinės  veiklos  pažeidžiamumo  rizika  dėl  ekstremaliųjų  įvykių  (pvz.,  didelių  avarijų)  ir  (arba)
ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).

Nenumatomas.

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.
Nenumatomas.

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant
išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

Nenumatomos.
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\CO\CO.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Anglies monoksidas (CO)
8 valandþ vidurkio koncentracijos su fonine tarâa

COMMENTS:

Ribiný vertý - 10000 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

297,1133 ug/m^3

65



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\KD10\kd10.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Kietosios dalelús (KD10)

Paros vidurkio koncentracijos su fonine tarša

COMMENTS:

Ribiný vertý - 50 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

28,3786 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\KD10\kd10.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Kietosios dalelús (KD10)

Metÿ vidurkio koncentracijos su fonine taræa

COMMENTS:

Ribiný vertý - 40 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

28,2317 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\KD2\kd2.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Kietosios dalelús (KD2,5)

Metÿ vidurkio koncentracijos su fonine taræa

COMMENTS:

Ribiný vertý - 25 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

14,1158 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\NOx\nox.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Azoto dioksidas (NO2)
Valandos vidurkio koncentracijos su fonine tarša

COMMENTS:

Ribiný vertý - 200 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

71,0801 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\NOx\nox.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Azoto dioksidas (NO2)
Metÿ vidurkio koncentracijos su fonine taræa

COMMENTS:

Ribiný vertý - 40 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

29,3475 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\SO2\so2.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Sieros dioksidas (SO2)
Valandos vidurkio koncentracijos su fonine tarša

COMMENTS:

Ribiný vertý - 350 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

8,9704 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\SO2\so2.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Sieros dioksidas (SO2)
Paros vidurkio koncentracijos su fonine tarša

COMMENTS:

Ribiný vertý - 125 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,6577 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\LOJ\loj.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Lakÿs organiniai junginiai (LOJ)

1 valandos vidurkio koncentracijos su fonine tarša

COMMENTS:

Ribiný vertý - 5000 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

14

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

55,66195 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\HCl\hcl.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Vandenilio chloridas (HCl)
1 valandos vidurkio koncentracijos su fonine tarša

COMMENTS:

Ribiný vertý - 200 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

3,7556 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\heksachlorbenzenas\heksachlorbenzenas.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Heksachlorbenzenas
1 valandos vidurkio koncentracijos

COMMENTS:

Ribiný vertý - 0,013 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

8,99545E-6 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\HF\hf\hf.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Vandenilio fluoridas (HF)
1 valandos vidurkio koncentracijos su fonine tarša

COMMENTS:

Ribiný vertý - 20 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

2

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,12508 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\HGG\HGG.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Gyvsidabris ir jo junginiai 
Valandos vidurkio koncentracijos su fonine tarša

COMMENTS:

Ribiný vertý - 0,09 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,012504 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\CdT\cdt.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Kadmis, talis
Metÿ vidurkio koncentracijos

COMMENTS:

Ribiný vertý - 0,005 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,00329 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\nikelis\nikelis.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Nikelis (Ni)
Metÿ vidurkio koncentracija su fonine tarça

COMMENTS:

Ribiný vertý - 0,02 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,0003 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\svinas (Pb)\svinas (Pb).isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Švinas
Metÿ vidurkio koncentracijos su fonine taræa

COMMENTS:

Ribiný vertý - 0,5 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,00047 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\varis (cu)\varis (cu).isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Varis (Cu)
Paros vidurkio koncentracijos su fonine tarša

COMMENTS:

Ribiný vertý - 0,002 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,0009 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\arsenas (as)\arsenas (as).isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Arsenas (As)
Metÿ vidurkio koncentracijos

COMMENTS:

Ribiný vertý - 0,006 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,00024 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\Chromas (cr)\Chromas (cr).isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Chromas (Cr)
1 valandos vidurkio koncentracijos ívertinus foninß tarÚÙ

COMMENTS:

Ribiný vertý - 0,0015 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

4

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,00082677 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\cinkas (Zn)\cinkas (Zn).isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Cinkas (Zn)
Paros vidurkio koncentracijos su fonine tarša

COMMENTS:

Ribiný vertý - 0,05 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

6

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,01012 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\dioksinai\dioksinai.isc

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

PROJECT TITLE:

Furanai/dioksinai
1 valandos koncentracijos su fonine tarša

COMMENTS:

Ribiný vertý - 0,01 ug/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

2,24886E-9 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Desktop\Godos duomenys\GODA\projektai\krematoriumas\kremat\Sklaida krematoriumas\OD\od.isc

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kvapai
1 valandos vidurkio koncentracijos

COMMENTS:

Ribiný vertý - 8 OUE/m3

COMPANY NAME:

Vÿþ Pajýrio tyrimù ir planavimo institutas

PROJECT NO.:

SOURCES:

30

RECEPTORS:

1600

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,16357 OUE/M**3
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VALSTYB S MON  REGISTR  CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMEN  BANKO IŠRAŠAS
2016-10-19 10:46:50

1. Nekilnojamojo turto registre registruotas turtas:
Registro Nr.: 50/114083

Registro tipas: Žem s sklypas su statiniais
Sudarymo data: 1977-12-16

Adresas: Klaip da, Jonišk s g. 36
Registro tvarkytojas: Valstyb s mon s Registr  centro Klaip dos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Žem s sklypas

Unikalus daikto numeris: 4400-0891-0432
Žem s sklypo kadastro numeris ir kadastro vietov s 

pavadinimas: 2101/0004:525 Klaip dos m. k.v.
Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: Kita

Žem s sklypo naudojimo būdas: Komercin s paskirties objekt  teritorijos
Žem s sklypo plotas: 0.7470 ha

Užstatyta teritorija: 0.7470 ha
Žem s ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žem s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žem s sklypo vert : 45635 Eur

Žem s sklypo vert : 28522 Eur
Vidutin  rinkos vert : 307000 Eur

Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2016-03-14
Vidutin s rinkos vert s nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-03-14

2.2. Pastatas - Laidojimo namai
Unikalus daikto numeris: 2197-7000-6015

Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: Paslaug
Pažym jimas plane: 1L1p

Statybos pradžios metai: 1977
Statybos pabaigos metai: 1977

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuot  sistem

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotek  šalinimas

Dujos: N ra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1246.24 kv. m

Pagrindinis plotas: 821.20 kv. m
Tūris: 7251 kub. m

Užstatytas plotas: 897.00 kv. m
Koordinat  X: 6179264.79
Koordinat  Y: 321867.45

Atkūrimo sąnaudos (statybos vert ): 631481 Eur
Fizinio nusid v jimo procentas: 19 %

Atkuriamoji vert : 511499 Eur
Vidutin  rinkos vert : 588224 Eur

Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2002-01-03
Kadastro duomenų nustatymo data: 1977-12-14

2.3. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštel
Aprašymas / pastabos: Kiemo aikštel  (b1) Plotas=1462,20kv.m Kiemo aikštel  (b2) 

Plotas=1003,20kv,m Bortai (b3) Plotas=390,10kv.m
Unikalus daikto numeris: 4400-2830-2645

Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo renginiai)
Pažym jimas plane: b

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorin  kilm : Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2197-7000-6026

Statybos pradžios metai: 1977
Statybos pabaigos metai: 1977

Statinio kategorija: I grup s nesud tingas
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vert ): 143941 Eur
Fizinio nusid v jimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vert : 35913 Eur
Vidutin  rinkos vert : 7559 Eur

Vidutin s rinkos vert s nustatymo būdas: Atkuriamoji vert
Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2013-07-23

Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-07-23

2.4. Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Aprašymas / pastabos: Plotas=250,00kv.m

Unikalus daikto numeris: 4400-2830-2623
Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo renginiai)

Pažym jimas plane: t
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Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorin  kilm : Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2197-7000-6026

Statybos pradžios metai: 1977
Statybos pabaigos metai: 1977

Statinio kategorija: I grup s nesud tingas
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vert ): 28962 Eur
Fizinio nusid v jimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vert : 7241 Eur
Vidutin  rinkos vert : 1521 Eur

Vidutin s rinkos vert s nustatymo būdas: Atkuriamoji vert
Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2013-07-23

Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-07-23

2.5. Priklausinys:
Kiti inžineriniai statiniai - Urn  su kremuotais palaikais laikino saugojimo 
sienel

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žem s sklypui Nr. 4400-0891-0432, aprašytam p. 2.1.
Aprašymas / pastabos: Plotas=30,00kv.m Tūris=67,00m3

Unikalus daikto numeris: 4400-2692-1702
Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Pažym jimas plane: 1K
Statybos pradžios metai: 2010

Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: II grup s nesud tingas

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vert ): 44891 Eur

Fizinio nusid v jimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vert : 44891 Eur

Vidutin  rinkos vert : 44891 Eur
Vidutin s rinkos vert s nustatymo būdas: Atkuriamoji vert

Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2013-07-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-07-23

2.6. Priklausinys:
Kiti inžineriniai statiniai - Urn  su kremuotais palaikais laikino saugojimo 
sienel

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žem s sklypui Nr. 4400-0891-0432, aprašytam p. 2.1.
Aprašymas / pastabos: Plotas=44,00kv.m Tūris=103,00m3

Unikalus daikto numeris: 4400-2710-2116
Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Pažym jimas plane: 2k
Statybos pradžios metai: 2010

Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: II grup s nesud tingas

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vert ): 68930 Eur

Fizinio nusid v jimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vert : 68930 Eur

Vidutin  rinkos vert : 68930 Eur
Vidutin s rinkos vert s nustatymo būdas: Atkuriamoji vert

Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2013-07-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-07-23

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: rašų n ra

4. Nuosavyb :
4.1. Nuosavyb s teis

Savininkas: Uždaroji akcin  bendrov  "ATERNA", a.k. 122639838
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2830-2623, aprašyti p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 4400-2830-2645, aprašyti p. 2.3.
registravimo pagrindas: 2006-06-20 Protokolas Nr. 06-06/20

2006-06-21 Protokolas
2006-09-13 Pri mimo - perdavimo aktas

rašas galioja: Nuo 2013-12-05

4.2. Nuosavyb s teis
Savininkas: Uždaroji akcin  bendrov  "ATERNA", a.k. 122639838

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2692-1702, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-2710-2116, aprašyti p. 2.6.

registravimo pagrindas: 2013-10-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1
rašas galioja: Nuo 2013-12-05

4.3. Nuosavyb s teis
Savininkas: Uždaroji akcin  bendrov  "ATERNA", a.k. 122639838

Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-0891-0432, aprašytas p. 2.1.
pastatas Nr. 2197-7000-6015, aprašytas p. 2.2.

registravimo pagrindas: 2006-06-20 Protokolas Nr. 06-06/20
2006-06-21 Protokolas
2006-09-13 Pri mimo - perdavimo aktas

rašas galioja: Nuo 2006-11-06

5. Valstyb s ir savivaldybi  žem s patik jimo teis : rašų n ra

6. Kitos daiktin s teis s :
6.1. 
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Kelio servitutas - teis  važiuoti transporto priemon mis, naudotis p sči j  
taku (tarnaujantis)

Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-0891-0432, aprašytas p. 2.1.
registravimo pagrindas: 2006-06-22 Apskrities viršininko sakymas Nr. 13.6-3213

2016-06-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus ved jo 
sprendimas Nr. 13SK-186-(14.13.111.)

Plotas: 0.0488 ha
rašas galioja: Nuo 2016-06-13

7. Juridiniai faktai: rašų n ra

8. Žymos: rašų n ra

9. Specialiosios žem s ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. 
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl  ir rengini  
apsaugos zonos

Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-0891-0432, aprašytas p. 2.1.
registravimo pagrindas: 2016-03-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla

2016-06-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus ved jo 
sprendimas Nr. 13SK-186-(14.13.111.)

Plotas: 0.2057 ha
rašas galioja: Nuo 2016-06-13

9.2. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl  apsaugos zonos
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-0891-0432, aprašytas p. 2.1.

registravimo pagrindas: 2016-03-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla
2016-06-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus ved jo 
sprendimas Nr. 13SK-186-(14.13.111.)

Plotas: 0.037 ha
rašas galioja: Nuo 2016-06-13

9.3. VI. Elektros linij  apsaugos zonos
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-0891-0432, aprašytas p. 2.1.

registravimo pagrindas: 2016-03-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla
2016-06-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus ved jo 
sprendimas Nr. 13SK-186-(14.13.111.)

Plotas: 0.0172 ha
rašas galioja: Nuo 2016-06-13

9.4. I. Ryši  linij  apsaugos zonos
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-0891-0432, aprašytas p. 2.1.

registravimo pagrindas: 2016-03-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla
2016-06-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus ved jo 
sprendimas Nr. 13SK-186-(14.13.111.)

Plotas: 0.0164 ha
rašas galioja: Nuo 2016-06-13

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

G. Mačiulskio paslaug  mon , a.k. 141306717
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-0891-0432, aprašytas p. 2.1.

registravimo pagrindas: 2016-03-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla
Kvalifikacijos pažym jimas Nr. 2M-M-808

rašas galioja: Nuo 2016-06-13

10.2. Kadastro duomen  tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-0891-0432, aprašytas p. 2.1.

registravimo pagrindas: 2016-03-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla
2016-06-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus ved jo 
sprendimas Nr. 13SK-186-(14.13.111.)

rašas galioja: Nuo 2016-06-13

10.3. Kadastro duomen  tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2830-2623, aprašyti p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 4400-2830-2645, aprašyti p. 2.3.
registravimo pagrindas: 2013-07-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla

rašas galioja: Nuo 2013-12-05

10.4. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2830-2623, aprašyti p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 4400-2830-2645, aprašyti p. 2.3.
registravimo pagrindas: 2013-07-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla

rašas galioja: Nuo 2013-12-05

10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Vakar  matininkas", a.k. 302459514

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2692-1702, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-2710-2116, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-2830-2623, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-2830-2645, aprašyti p. 2.3.

registravimo pagrindas: 2013-07-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla
Kvalifikacijos pažym jimas Nr. 2M-M-1465

rašas galioja: Nuo 2013-12-05

10.6. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas:
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kiti statiniai Nr. 4400-2692-1702, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-2710-2116, aprašyti p. 2.6.

registravimo pagrindas: 2013-07-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla
2013-10-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1

rašas galioja: Nuo 2013-12-05

10.7. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
Leidimą išdav : Klaip dos miesto savivaldyb s administracija, a.k. 188710823

Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-0891-0432, aprašytas p. 2.1.
registravimo pagrindas: 2011-09-23 Leidimas statyti naują (-us) statin  (-ius), rekonstruoti statin  (-ius), 

atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us Nr. LNS-31-110923-00188
rašas galioja: Nuo 2011-10-26

11. Registro pastabos ir nuorodos: rašų n ra

12. Kita informacija:
Archyvin s bylos Nr.: 21/5891

13. Informacija apie duomen  sandoriui tikslinimą: rašų n ra

2016-10-19 10:46:50

Dokumentą atspausdino PAULIUS DEDEL
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