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 ĮVADAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas veikiančiai UAB „KUUSAMET“ metalų 
laužo ir atliekų  supirkimo ir apdorojimo aikštelei, adresu T. Masiulio g. 18L, Petrašiūnų seniūnijoje, Kauno 
mieste,  žemės sklypo kad. Nr. 1901/0201:59, siekiant objektui nustatyti (patikslinti) sanitarinės apsaugos 
zoną (toliau – SAZ). Veikla, apima metalų laužo ir atliekų atvežimą ir supirkimą, apdorojimą (metalo 
pjaustymą, ardymą), pakrovimą ir išvežimą kitoms atliekas tvarkančioms įmonėms, eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių nukenksminimą.   Veikla vykdoma pramoninėje Kauno miesto zonoje, 0,9228 ha ploto 
sklype, lauko aplinkoje (ne pastatuose). Pajėgumas pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės TIPK 
leidimą 960 t/metus. Plėtra ar pajėgumų didinimai neplanuojami. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2004 m. rugpjūčio 19 d. 
Nr. V-586  „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Galiojanti 
suvestinė redakcija: 2016-05-01), vykdoma veikla patenka į taisyklių punktą „22.1. Antrinis metalo atliekų ir 
laužo perdirbimas“, kuriam taikytina 100 m sanitarinė apsaugos zona. 

Taip pat vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriaus „LI. Pavojingų atliekų laikino saugojimo aikštelės ir surinkimo 
punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos“, 206 punkto nuostatomis, ūkinei veiklai, kadangi vykdoma ir 
ENTP (eksploatuoti netinkamų transporto priemonių) apdorojimas, taikytina ir pavojingų atliekų surinkimo 
punktams nustatyta 50 metrų dydžio sanitarinė apsaugos zona. 

Objektui SAZ ribos tikslinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymo, patvirtinto 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886 (Žin., 2002, Nr. 56-2225; aktuali redakcija 
nuo 2017-05-01) 24 straipsnio 2 punktu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, įvertinus konkrečios 
ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų 
dydžiai gali būti sumažinti. 

PVSV ataskaita parengta pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai  
metodinius nurodymus, patvirtintus 2004-07-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  įsakymu Nr. V-
491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 
patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2016-05-01).Objekte buvo atlikti triukšmo lygio matavimai, kuriais 
remiantis buvo modeliuojama sklaida. 

Po visuomenės informavimo ataskaita ir santrauka buvo patikslintos pagal visuomenės pastabas ir 
pasiūlymus. Labiausia nepasitenkinimą PVSV ataskaita ir veikla reiškęs UAB „Evlada“ savininkas, valdantis 
restoraną „Svarstyklės“ ir viešbutį „Pažaislis Park Hotel“ pats 1999 m. sutartimi (kopija pateikta prieduose) 
pardavė jau tuo metu veikusią ir ataskaitoje nagrinėjamą metalų laužo supirkimo aikštelę T. Masiulio g. 18L 
ir jame esančią įrangą (kraną ir pan.) kitam savininkui – UAB „Alumedas“, o nuo 2004 m. savininku tapo 
UAB „KUUSAMET“, kuris ne tik dirba turėdamas TIPK leidimą, tačiau ir jo iniciatyva atliekamas poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas. Todėl veikla šiame sklype vykdoma jau daugiau kaip 20 
metų, panašiai kaip ir veikia šalia esantys restoranas „Svarstyklės“ (dirba nuo 1997 m.) ir viešbutis „Pažaislis 
Park Hotel“. Senose archyvinėse 1995-1999 m. ortofoto nuotraukose matosi, kad pats UAB „Evlada“ 
savininkas vykdė su atliekomis ar metalu susijusią veiklą, o atvira teritorija pilnai apkrauta medžiagomis 
(žiūr. 8 pav.). 

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad nors PVSV ataskaitoje triukšmo ribinių verčių viršijimai 
nenustatyti, užsakovas UAB „KUUSAMET“, neprieštarauja įdiegti papildomą vizualinę ir triukšmą 
mažinančią priemonę – sienutę, kurios prašo UAB „Evlada“ ir gretimas kaimynas. Atsižvelgiant į prašymus 
numatoma 80 m ilgio, 4,3 m aukščio sienutė, garso izoliacija 25 dB(A), sugertis 11 dB(A). Raštiškas 
tarpusavio susitarimas dėl sienutės, patvirtintas abiejų pusių parašais ir antspaudais, greta pridedant schemą 
su sienutės vieta. 
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „KUUSAMET“; 

Adresas – Minijos g. 162, LT-93263 Klaipėda; 

Tel.:  370 46 397040; 

Faksas + 370 46 397050 

El. p. info@kuusamet.lt 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 
VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Ekostruktūra“; 

Adresas – Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164; 

Tel.: +370 607 23980; 

El. p. info@ekostruktura.lt. 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552 
(kopija pateikta 1 priede). 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. +370 676 
08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

  

3. ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

Pavadinimas: UAB „KUUSAMET“ metalų laužo ir atliekų supirkimo ir apdorojimo aikštelė 
adresu T. Masiulio g. 18L, Petrašiūnų seniūnijoje, Kauno mieste,  žemės sklypo kad. Nr. 1901/0201:59.     

Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), 
patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 
spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, ūkinė veikla 
– metalų laužo ir atliekų supirkimo ir apdorojimas – priskiriama E sekcijai „Vandens tiekimas, nuotekų 
valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas“, 38 skyriui „Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; 
medžiagų atgavimas“, 38.1 grupei „Atliekų surinkimas“, klasei 38.11 „Nepavojingų atliekų surinkimas“ ir 
klasei 38.12 „Pavojingų atliekų surinkimas“ bei 38.3 grupei „Medžiagų atgavimas“, klasei 38.31 „Mašinų 
duženų išmontavimas“. 

UAB „KUUSAMET“, adresu T. Masiulio g. 18L, Kaune, vykdo metalų laužo ir atliekų supirkimą 
ir apdorojimą 0,9228  ha ploto sklype, atviroje aikštelėje. Veikla vykdoma pagal UAB „KUUSAKOSKI“ 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą Nr.1/548 (2016 m. lapkričio 16 d. UAB 
„KUUSAKOSKI“ pakeitė pavadinimą į UAB „KUUSAMET“, tačiau juridinio asmens rekvizitai ir ūkinės 
veiklos vykdymo vieta liko nepakitę). TIPK leidimu aikštelėje leidžiamas eksploatuoti netinkamų transporto 
priemonių (toliau - ENTP) surinkimas ir apdorojimas (nukenksminimas mobiliame įrenginyje, atskiriant 
pavojingas atliekas), kitų pavojingų atliekų (baterijų ir akumuliatorių, automobilių amortizatorių ir filtrų, 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų) surinkimas ir laikymas. 

Veikla vykdoma nuo 2000 metų Kauno miesto pietvakariniame pramoniniame rajone. Šalia nėra 
gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių, saugomų teritorijų, gamtos bei kultūros vertybių. 
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Aikštelėje surenkamas juodųjų, spalvotųjų metalų laužas ir atliekos. Dalis atliekų yra apdorojama 
vietoje: stambių gabaritų metalų laužas pjaustomas dujomis (pjaustymui sunaudojama iki 7 t propano – 
butano dujų per metus, pjaustymus vienu metu gali atlikti iki 3 pjovėjų, pjaustymas trunka iki 8 val. per 
dieną). Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės (toliau – ENTP) nukenksminamos mobiliame 
įrenginyje, atskiriant pavojingas ir nepavojingas atliekas (įrenginio pajėgumas pagal dabartinį TIPK leidimą 
960 t/metus). Įvertinta, kad vykdant bendrą metalų laužo, atliekų ir ENTP nukenksminimo veiklą iš viso per 
dieną į aikštelę maksimaliai atvažiuoja iki 10 vnt. lengvojo transporto priemonių (darbuotojai, klientai) ir iki 
13 vnt. sunkiojo transporto priemonių, kurios atveža ir išveža metalų laužą ir atliekas, taip pat įmonės viduje 
važinėja 1 ekskavatorius – krautuvas (sunkusis) ir 1 lengvasis krautuvas, kurių kiekis ir darbo laikas ateityje 
nepasikeis. Aikštelės rytinėje pusėje numatyta 10 automobilių stovėjimo vietų darbuotojams ir klientams. 

Visa veikla (supirkimas, laikymas, apdorojimas), tame tarpe ir krovos darbai, apimantys metalo 
laužo pakrovimą/iškrovimą yra ir toliau bus vykdomi kiemo aikštelėje, kuri aptverta ~1,80-2,30 m aukščio 
betono tvora. Kiemo aikštelė padengta kieta danga, yra įrengti paviršinių lietaus nuotekų surinkimo ir 
valymo įrenginiai, po to mechaninio išvalymo nuotekos išleidžiamos į Kauno miesto nuotekų tinklus. 

Triukšmą aikštelėje kelia metalų laužo ir atliekų krovos darbai krautuvu-ekskavatoriumi, kurie 
trunka apie 6 val. dienos metu, taip pat iki 2 val. per dieną dirba ratinis šakinis krautuvas, visos dienos darbo 
metu atvyksta transporto priemonės. Laužo iškrovimas iš atvežusios sunkiojo transporto vidutiniškai trunka 
apie 10 min., pakrovimas išvežimui yra ilgesnis ir trunka apie 30 min. 

Oro tarša įmonės teritorijoje susidaro dėl visą darbo dieną trunkančio metalų laužo pjaustymo 
dujomis ir mobilių šaltinių (atvykstančio, išvykstančio transporto, dirbančių ir krovos darbus atliekančių 
krautuvų). Per metus ekskavatorius-krautuvas (sunkusis krautuvas) sunaudoja 28,5 t/metus dyzelino, 
lengvasis krautuvas apie 2,4 t dyzelino per metus. Kitų taršos šaltinių, tokių kaip katilinė šildymui nėra. 
Administracinės - buitinės patalpos šildomos elektra. 

Įmonės darbo laikas darbo dienomis, nuo 8 iki 17 val.   

  
1 pav. Įvažiavimas į įmonės teritoriją su nurodytu 

darbo laiku. Visą teritoriją juosia ~1,80-2,30 m aukščio 
betono tvora  

2 pav. Tik įvažiavus, sunkusis transportas 
užvažiuoja svertis ant svarstyklių 
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3 pav. Įmonės vidaus teritorija. Už 

įmonės ribų vykdomos kitos pramoninės ir 
komercinės veiklos. Artimiausi 
gyvenamieji namai nutolę apie 380-480 m 
atstumu 

4 pav. Įmonės teritorijoje anksčiau veikė geležinkelis, 
kuris šiuo metu nebenaudojamas. Atnaujinti bėgius ir 
rekonstruoti geležinkelį bei jį eksploatuoti panaudojant 
krovai dėl brangių sąnaudų nebeplanuojama. 

 

 

 
5 pav. Ekskavatorius – krautuvas 

(sunkusis), kuriuo 6 val. per dieną vykdomi 
krovos darbai (iškrovimas, pakrovimas, 
laužo perkrovimas pačioje aikštelėje).  
Buvo atlikti akredituoti triukšmo 
matavimai kraunant metalo laužą šiuo 
krautuvu. Taip pat atskirai buvo 
pamatuotas ir pačio manevruojančio 
krautuvo triukšmo lygis (nekraunant).  

6 pav. Metalo laužas sandėliuojamas atviroje 
teritorijoje. Aikštelė dengta gelžbetonine plokšte, po kuria 
įrengta izoliacinė danga dirvožemio ir požeminio vandens 
apsaugai. Įrengti vandens valymo įrenginiai prieš 
išleidžiant į Kauno miesto lietaus nuotekų tinklus. 
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7 pav. Mobilus ENTP nukenksminimo įrenginys. 

 

Plėtra neplanuojama, tik yra koreguojamas žemės sklypo T. Masiulio g. 18L, Kaune, detalusis 
planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 
A-1745 „Dėl žemės sklypo T. Masiulio g. 18E padalijimo detaliojo plano patvirtinimo ir žemės sklypų 
nuomos“, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo 
reglamentus. Žemės, kurioje vykdoma veikla, naudojimo būdas iš esamo komercinės paskirties objektų 
teritorijos keičiamas į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas. 

UAB „KUUSAMET“, dirba turėdamas TIPK leidimą, ir jo iniciatyva atliekamas poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ nustatymas. Todėl veikla šiame sklype vykdoma jau daugiau kaip 20 
metų, panašiai kaip ir veikia šalia esantys restoranas „Svarstyklės“ ir viešbutis „Pažaislis Park Hotel“. 
Senose archyvinėse 1995-1999 m. ortofoto nuotraukose matosi, kad veikia metalo laužo supirktuvė, atvira 
teritorija pilnai apkrauta medžiagomis. 

Ši informacija akcentuojama dėl kilusio nepasitenkinimo pagrinde iš UAB „Evlada“ valdančio 
restoraną „Svarstyklės“ ir viešbutį „Pažaislis Park Hotel“, kadangi pats 1999 m. ir pardavė metalo laužo 
verslą  nagrinėjamame sklype T. Masiulio g. 18L. 

 

 
8 pav. Su metalo laužu susijusi veikla vykdoma jau daugiau kaip 20 metų: tai matyti ir archyvinėse 1995-1999 

m. ortofoto nuotraukose. Šaltinis: geoportal žemėlapiai.  
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9 pav. UAB „KUUSAMET“ metalų laužo ir atliekų supirkimo ir apdorojimo aikštelės planas 
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Įmonėje išskiriamos šios ūkinės veiklos zonos: 

Metalo laužo, atliekų laikymo zona (plane pažymėta Nr. 1). Pirmiausia atvažiavęs sunkusis 
transportas su metalo laužu, atliekomis ir ENTP pasveriamas ant svarstyklių ir toliau teritorijoje 
paskirstomas pagal poreikį ir paskirtį. 

ENTP laikymo zona. Šioje zonoje bus laikomi automobiliai iki jų apdorojimo (plane pažymėta Nr. 
2a). 

ENTP apdorojimo zona (plane pažymėta Nr. 2). ENTP demontavimo zona padengta asfaltbetonine 
danga, atsparia netikėtai išsiliejusių skysčių poveikiui. Vykdant veiklą naudojami išsiliejusių skysčių 
surinkimo įrenginiai bei priemonės ir sorbentai pavojingiems skysčiams surinkti. Apdorojimas vykdomas 
griežtai laikantis „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse (2017 m. gegužės 29 d. 
Nr. D1-454)“ nurodytų terminų ir operacijų sekos: 

a. Pirmiausia išimamas akumuliatorius, suskystintų dujų balionas; 

b. Potencialiai sprogių dalių išėmimas ir nukenksminimas (pvz. oro pagalvės); 

c. Variklio, pavarų dėžės ir tepalų alyvos atliekos, degalų alyvos (variklio alyva, pavarų dėžės 
alyva, hidraulinių alyvos) išsiurbiamos mobiliame įrenginyje. Dyzelinui ir benzinui 
naudojamas perpumpavimo pompos komplektas. Visi skysčiai iš ENTP supilami į atskiras 
uždaras talpas; 

d. Aušinimo skysčių atskyrimas. Aušinimo skysčiai supilami į uždarą sandarią talpą; 

e. Stabdžių skysčių ir kitų skysčių atskyrimas. Visi skysčiai laikomi atskirose talpose; 

f. Gyvsidabrio turinčių dalių atskyrimas ir sudėjimas į atskirą konteinerį, kuris laikomas tam 
skirtoje pavojingų atliekų zonoje; 

g. Katalizatorių, stabdžių trinkelių išėmimas ir sudėjimas į atskirus konteinerius, kurie  
laikomi sandėlyje tam skirtoje pavojingų atliekų zonoje; 

h. Ratų ir plastikinių dalių nuėmimas, stiklų išėmimas.; 

i. Nuimama automobilių pakaba, variklis, atjungiama greičių dėžė; 

j. Išmontuojamas automobilio salonas (plastikinės detalės, sėdynės) ir išimama automobilio 
elektros instaliacija; 

k. Automobilio kėbulas talpinamas į metalo laužo laikymo zoną (plane pažymėta Nr. 1). 

Pavojingų atliekų laikymo zona (su talpomis pavojingoms skystoms atliekoms). Pavojingų atliekų 
laikymui įrengta uždara patalpa (plane pažymėta Nr. 3, kartu laikomas ir spalvotasis metalas). Pavojingos 
skystos atliekos iškart po nukenksminimo išvežamos, kartu išvežant ir mobiliąją apdorojimo įrangą 
(mobilioji įranga laikoma vietoje, kuri plane pažymėta Nr. 2). Mobilioji įranga atvežama tik tomis dienomis, 
kuomet vyksta ENTP apdorojimas. Pavojingos skystos atliekos, tai įvairios alyvos: mineralinė chlorintoji 
variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva  (13 02 04), mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė 
alyva  (13 02 05),  sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva (13 02 06), kita variklio, pavarų dėžės ir 
tepalinė alyva-hidraulinė alyva  (13 02 08), dyzelinas (13 07 01), benzinas (13 07 02). Pavojingos kietos 
atliekos laikomos uždaruose plastikiniuose konteineriuose: švino akumuliatoriai (16 06 01), amortizatoriai 
(16 01 21*), katalizatoriai (16 08 02*), kuro filtrai (16 01 21*), sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio 
(16 01 08*). Talpos arba konteineriai ženklinami pagal nustatytus reikalavimus. 

Sandėlyje atskirai laikomi spalvotieji metalai ir pavojingos atliekos (plane pažymėta Nr. 3).  

Metalo laužo ir nepavojingų atliekų laikymo zona. Šioje zonoje laikomos plastikai, stiklai ir t.t. 
(plane pažymėta Nr. 1). 
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Naudotų padangų laikymo zona (plane pažymėta Nr. 4). 

Personalo zona, administracija (plane pažymėta Nr. 5). 

Buitinės patalpos (WC ir dušas) (plane pažymėta Nr. 6). 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ENTP priėmimo ir laikymo, apdorojimo 
bei pavojingų atliekų laikymo zonos yra padengtos betono danga, atsparia pavojingų skysčių (benzinas, 
dyzelinas, tepalai) ardančiam poveikiui. 

 

4. ŪKINĖS VEIKLOS APLINKA 

Ūkinės veiklos adresas: Kauno apskritis, Kauno miesto savivaldybė, Petrašiūnų seniūnija, T. 
Masiulio g. 18L. 

Sklypas, kuriame vykdoma ūkinė veikla, pagal Kauno miesto bendrojo plano sprendinius patenka į 
verslo ir pramonės teritorijų funkcinę zoną. Sklypas yra Kauno miesto Petrašiūnų seniūnijoje, daugiausia 
apsuptas verslo ir pramonės įmonių (UAB „Giedrolos investicija“, užsiimanti nekilnojamojo turto nuoma, 
UAB „Giedrola“ (automobilių dalys, autolaužynas, naudotos dalys), UAB "Sakla" (automobilių techninė 
apžiūra; autoservisai; švaros, valymo paslaugos), UAB „Optina“, užsiimanti nekilnojamojo turto vystymu, 
UAB „Petrašiūnų gaja“, gaminanti ir prekiaujanti baldais, UAB „Impeka“, gaminanti grindų dangą, apdailą, 
UAB „BE Group“, užsiimanti didmeninė prekyba metalais, UAB "Ironietis", kalvė iš metalo,  UAB "SPT" 
skysčių perpylimo technologijos, UAB "Bacmetall", antrinės žaliavos, ir kt.), nesiriboja su gyvenamosiomis 
ar saugomomis gamtinėmis teritorijomis, šalia nėra gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių. 

Ekonominiu atžvilgiu tai reikšminga, intensyviai naudojama teritorija, kurianti miestui pridėtinę 
ekonominę vertę ir darbo vietas. 

 

 
10 pav. Veikla vykdoma pramoninėje zonoje. Ištrauka iš Kauno miesto bendrojo plano. Kauno miesto 

savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 
10 d. sprendimu Nr. T-209 

 

Artimiausi gyvenamieji  namai adresu T. Masiulio g. 15 ir Ekskavatorininkų g. 1 nutolę nuo PŪV 
sklypo ribos apie 380 m šiaurės kryptimi, Nemajūnų g. 20 apie 480 m į pietus. 

Artimiausios gydymo įstaigos: VšĮ Kauno slaugos ligoninė (Kauno m., Petrašiūnų sen., 
Armatūrininkų g. 4) nuo ūkinės veiklos teritorijos nutolusi ~480 m atstumu;  VšĮ Kauno miesto poliklinika, 
Dainavos padalinys, Petrašiūnų pirminės sveikatos priežiūros centras (Kauno m., Petrašiūnų sen., T. 
Masiulio g. 8) nuo UAB „KUUSAMET“ sklypo nutolusi ~640 m atstumu. 
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Artimiausias viešbučių paskirties pastatas – UAB „Evlada“ viešbutis „Pažaislis Park Hotel“ (Kauno 
m., Petrašiūnų sen., T. Masiulio g. 18E) nuo ūkinės veiklos vietos nutolęs ~82 m atstumu. 

Artimiausi maitinimo paskirties pastatai: UAB „Evlada“ restoranas „Svarstyklės“ (Kauno m., 
Petrašiūnų sen., T. Masiulio g. 18E) nuo UAB „KUUSAMET“ sklypo nutolęs ~82 m atstumu; A. 
Kačinskienės IĮ „Žvejų užeiga“ (Kauno m., Petrašiūnų sen., T. Masiulio g. 16A) nuo ūkinės veiklos 
teritorijos nutolusi ~100 m atstumu. 

Artimiausias mokslo paskirties pastatas – Kauno vaikų darželis „Rudnosiukas“ (Kauno m., 
Petrašiūnų sen., Betonuotojų g. 3) nuo ūkinės veiklos vietos nutolęs ~600 m atstumu; Kauno Petrašiūnų 
progimnazija (Kauno m., Petrašiūnų sen., M. Gimbutienės g. 9) nuo UAB „KUUSAMET“ sklypo nutolusi 
~890 m atstumu. 

Artimiausias sporto paskirties pastatas – Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ (Kauno m., R. 
Kalantos g. 124) nuo UAB „KUUSAMET“ teritorijos nutolusi kiek daugiau kaip 1 km atstumu. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios 
bibliotekos Petrašiūnų padalinys (Kauno m., Petrašiūnų sen., Ekskavatorininkų g. 8) nuo sklypo, kuriame 
vykdoma ūkinė veikla, nutolęs ~540 m atstumu; VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ (Kauno m., 
Petrašiūnų sen., T. Masiulio g. 31) nuo ūkinės veiklos vietos nutolęs ~1,3 km atstumu. 

Taip pat gavus visuomenės nepasitenkinimą, kad gretimame su UAB „Kuusamet“ besiribojančiame 
sklype veikia muziejus, kuris neįvertintas, PVSV dokumentų rengėjas patikslino informaciją. Vadovaujantis 
oficialiomis duombazėmis ir pagal naujausią Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. 
sprendimu Nr. T-7 patvirtintą „Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų sąrašą“ (skelbiamą LR seimo 
puslapyje: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b8adae30c4a11e88a05839ea3846d8e?jfwid=rivwzvpvg), adresu 
T.Masiulio g. 18H, Kaune muziejaus ar kitos lankytinos vietos – neužfiksuota. Tuomet patikrinta VĮ 
„Registrų centras“ informacija,  kad T. Masiulio g. 18H paskirtis – kita (Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos), o statinių išraše nustatyta, kad sklype T.Masiulio g. 18H antžeminėje dalyje pastatų nėra, o 
požeminėje dalyje yra registruotas pastatas – slėptuvė, kurioje savininko Juliaus Urbaičio teigimu, veikia 
muziejus bunkeris. Kultūros paskirties pastatams pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 2 punktą,  triukšmo ribiniai dydžiai 
netaikomi. 

Artimiausi administracinės paskirties pastatai – Kauno miesto savivaldybės administracijos 
Petrašiūnų seniūnija (Kauno m., Petrašiūnų sen., R. Kalantos g. 57) bei Kauno 14-asis paštas (Kauno m. 
Petrašiūnų sen., R. Kalantos g. 55) nuo UAB „KUUSAMET“ sklypo nutolę kiek daugiau kaip ~1,5 km 
atstumu. 

Artimiausi religinės paskirties pastatai: Kauno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą 
(Pažaislio) bažnyčia (Kauno m., Petrašiūnų sen., T. Masiulio g. 31) nuo ūkinės veiklos vietos nutolusi ~1,3 
km atstumu; Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) bažnyčia (Kauno m., Petrašiūnų sen., R. Kalantos g. 
38) nuo teritorijos, kurioje vykdoma ūkinė veikla nutolusi ~1,5 km atstumu. 

Artimiausi prekybos paskirties pastatai: UAB „Petrašiūnų gaja“ gaminanti ir prekiaujanti baldais 
(Kauno m., Petrašiūnų sen., T. Masiulio g. 18A) nuo UAB „KUUSAMET“ teritorijos nutolusi ~16 m 
atstumu; UAB „Impeka“ gaminanti grindų dangą, apdailą ir kt. (Kauno m., Petrašiūnų sen., T. Masiulio g. 
18O) nuo teritorijos, kurioje vykdoma ūkinė veikla, nutolusi ~8 m atstumu; UAB MAXIMA LT (Kauno m., 
Petrašiūnų sen., T. Masiulio g. 16E) nuo UAB „KUUSAMET“ sklypo nutolusi ~130 m atstumu. 
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11 pav. Artimiausi gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai, atstumai, gretimybės 
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Susisiekimo, privažiavimo keliai. Įvažiavimas į sklypą, kuriame vykdoma ūkinė veikla yra nuo T. 
Masiulio gatvės, apie 150 metrų gatvele pro negyvenamus pramoninius ar komercinius objektus. 

Vandens tiekimas. Gamyboje vanduo nenaudojamas. Vanduo tiekiamas tik buitinėms reikmėms ir 
tualete iš Kauno miesto centralizuotų vandentiekio tinklų. 

Nuotekų surinkimas, tvarkymas. Susidariusios buitinės nuotekos yra pajungtos į Kauno miesto 
centralizuotus  nuotekų tinklus. 

Paviršinės (lietaus) nuotekos ir jų tvarkymas. Paviršinės lietaus nuotekos surenkamos nuo visos 
teritorijos, į paviršinių nuotekų valymo įrenginį, sumontuotą sklypo šiaurinėje dalyje ir apvalytos nuo 
skendinčių medžiagų ir naftos produktų išleidžiamos į Kauno miesto lietaus nuotekų tinklus, todėl nevalytos 
nuotekos į gruntą, paviršinius ir požeminius vandenis nepatenka, pavojaus visuomenės sveikatai ar aplinkai 
nėra. Paviršinių nuotekų metinis kiekis - 4855 m3. UAB „Kuusamet“ turi 2004 m. birželio 11 d. Lietaus 
nuotekų tinklų naudojimo sutartį Nr.18524 ALK su UAB „Kauno vandenys“. 

Taip pat vykdomas taršos monitoringas: Periodiškai pasemiami paviršinių nuotekų mėginiai po 
nuotekų valymo įrenginių. Laboratorinius tyrimus atlieka Aplinkos apsaugos agentūroje atestuota UAB 
„Ekometrija“ laboratorija. Paskutinio sėmimo tyrimas atliktas  2018 m. kovo 30 d.. Kontroliuojami teršalai 
neviršijo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto 
„Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento” punkte 24 nustatytų į bendrus paviršinių nuotekų nuotakynus 
išleidžiamų valomų nuotekų normatyvų. Reglamente nustatyti normatyvai : SM didžiausia momentinė - 300 
mg/l; BDS5 didžiausia momentinė – 100 mg/l; naftos produktai didžiausia momentinė – 30 mg/l. Po UAB 
„Kuusamet“ paviršinių nuotekų valymo įrenginių nustatytos sekančios teršalų koncentracijos: SM - 14 mg/l; 
BDS7– 15 mg/l; naftos produktai – 1,3 mg/l. 

Šilumos energijos tiekimas. Administracinės ir buitinės patalpos šildomos elektriniais prietaisais. 
Dujinių katilų nėra.    

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Ūkinės veiklos metu susidaro šios atliekos: 
juodųjų metalų laužas, spalvotųjų metalų laužas, pavojingos atliekos, nepavojingi akumuliatoriai ir baterijos, 
popieriaus ir kartono atliekos, plastikų atliekos, stiklo atliekos, pakuočių atliekos, mišrios komunalinės 
atliekos, teritorijos valymo atliekos, lietaus nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo atliekos, užterštas 
sorbentas ir skudurai. Atliekų naudojimo metu susidaro ENTP apdorojimo atliekos: naudotos padangos, 
alyvos ir kiti skysčiai, filtrai, akumuliatoriai, amortizatoriai ir kt. Pavojingos atliekos perduodamos UAB 
"Žalvaris". Susidarančios buitinės ir panašios atliekos perduodamos UAB "Kauno švara". Ūkinės veiklos 
metu susidarančios atliekos tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakcija) „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 
(Suvestinė redakcija nuo 2018-01-03). Atliekų naudojimo ir ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų kiekis 
pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės TIPK leidimą 1014 t/metus. 

5. POVEIKIO SVEIKATAI VERTINIMAS 
  

Oro tarša. Vykdant ūkinę veiklą, aplinkos oro tarša susidaro metalų pjaustymo postuose panaudojant 
propano dujas. Metalo pjaustymas gali būti vykdomas atviruose pjovimo postuose visoje metalo laužo 
sandėliavimo aikštelėje, vienu metu gali veikti iki 3 pjovimo postų.  

Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai – įmonės teritorijoje manevruojantys lengvieji automobiliai, 
sunkvežimiai, taip pat produkcijos ir žaliavos krovoje naudojami du krautuvai. Per dieną į įmonės teritoriją 
atvažiuoja/išvažiuoja 10 lengvųjų automobilių. Per dieną į įmonės teritoriją atvyksta/išvyksta iki 13 
sunkvežimių. Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory guidebook 2016 - Last Update June 2017  (įrašyta į LR aplinkos ministro 1999 m. 
gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų 
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sąrašą“, 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.3.b Road transport. Skaičiavimai atliekami 
pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu 
pagal vidutines kuro sąnaudas.  

Įmonės teritorijoje manevruojantys krautuvai per metus sudegina 30,9 t dyzelinio kuro (0,124 t/dieną). 

Krovos technikos aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory guidebook 2016 – Update May 2017  (įrašyta į LR aplinkos ministro 1999 m. 
gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo 
metodikų sąrašą“ su vėlesniais pakeitimais). 1.A.2.f.ii Non-road mobile sources and machinery. 
Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, 
paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.  

Teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „Aermod“. LR aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui 
aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijose“ Aermod modelis 
yra rekomenduojamas ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti. Šia programa atliekant 
skaičiavimus įvedami penkių metų meteorologiniai duomenys kiekvienai metų valandai, t.y. aplinkos oro 
temperatūra, oro drėgnumas, vėjo greitis, vėjo kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slėgis ir kiti 
skaičiavimams reikalingi parametrai. Skaičiavimai atlikti pagal maksimalius teršalų išmetimus dviem 
variantais: 

 1 variantas – tik įmonės aplinkos oro taršos šaltinio ir  teritorijoje 
manevruojančių transporto priemonių išmetamų teršalų sklaida. 

 2 variantas – įmonės aplinkos oro taršos šaltinio ir teritorijoje manevruojančių 
transporto priemonių išmetamų teršalų sklaida įvertinant ir foninį miesto užterštumą.  

Pagal sklaidos skaičiavimus teršalų pažeminių koncentracijų viršijimų nenustatyta ir objekto įtaka 

aplinkos oro užterštumui nežymi, išsiskiriantys kiekiai labai maži: anglies monoksidas 8 val. slenkančio 
vidurkio sudarys 0,134 mg/m3, azoto dioksidas metinė - 8,653 µg/m3, azoto dioksidas 1 val. - 90,23 
µg/m3, kietosios dalelės KD10 metinė - 0,724 µg/m3, kietosios dalelės KD10 24 val. - 1,637 µg/m3, 
kietosios dalelės KD2,5 metinė - 0,362 µg/m3, LOJ pusės val. - 0,016 µg/m3, geležis ir jos junginiai 
24 val. - 0,022 mg/m3, manganas, mangano oksidai ir kiti mangano junginiai  pusės valandos - 98,5 
procentilio sudarys 0,00079 mg/m3. Ribinės vertės neviršijamos, teršalų kiekis labai greitai garuoja ir 
išsisklaido aplinkos ore, nesukeldamas pavojaus aplinkai ar žmonių sveikatai. 

 
Kvapai.  Manevruojant transporto priemonėms ir krovos technikai, vykdant metalo pjovimą, į aplinką 

išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas bei lakieji organiniai junginiai (LOJ). Kvapas tai 
organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų medžiagų [HN 121:2010 1]. 
Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo kriterijus - europinis kvapo 
vienetas. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai 
kvapo vienetai (8 OUE/m3). Europinis kvapo vienetas – kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) kiekis, 
kuris išgarintas į 1 kubinį metrą neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų grupės 
fiziologinį atsaką (aptikimo slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės pamatinės kvapo masės 
(EROM), išgarintos į vieną kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis sąlygomis. Cheminės medžiagos 
kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo 
vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 
13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. 
Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1OU/m3). 

                                                             
1 HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore. 
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Kvapo koncentracijos įvertinimui, pagal išmetamų teršalų modeliavimo būdu nustatytas koncentracijas 
aplinkos ore, buvo apskaičiuotos kiekvienos kvapios cheminės medžiagos sukeliamo kvapo koncentracijos 
aplinkos ore („Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ (VGTU, 2012 m.), Užsakovas: Valstybinė 
visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.). 

1 Lentelė. Kvapo koncentracijos skaičiavimas 

Medžiagos pavadinimas 

Didžiausia sumodeliuota 
koncentracija ant ūkinės 

veiklos žemės sklypo ribos, 

 mg/m3 

Kvapo 
slenksčio vertė, 

mg/m3 

Kvapo koncentracija 
ant ūkinės veiklos 

žemės sklypo ribos, 
OUE/m3 

Azoto dioksidas 0,1093 0,3562 0,31 

LOJ 0,0177 0,3 2 0,06 

Suminė kvapo koncentracija: 0,37 

 

Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapo koncentracija ant ūkinės veiklos sklypo 
ribos gali siekti 0,37 OUE/m3, kvapo slenksčio jutiminė vertė 1OUE/m3 nepasiekiama. Atliktas kvapų 
koncentracijos vertinimas rodo, kad ribinė Lietuvoje taikoma 8 OUE/m3 vertė  už sklypo ribų neviršijama, 
neigiamas poveikis visuomenės sveikatai šiuo atžvilgiu nenumatomas. 

Triukšmas. Įmonės teritorijoje yra vykdomi triukšmingi procesai: metalo laužo ir atliekų 
apdorojimas bei krova, sandėliavimas. Siekiant nustatyti kuo tikslesnį triukšmo lygį ir pagal jį sumodeliuoti 
sklaidą, 2018 m. gegužės 2 d. akredituotos triukšmo matavimo įmonės UAB „Akustinių tyrimų centras“ 
fizikinių tyrimų laboratorija atliko triukšmo matavimus nuo visų esančių triukšmingų procesų. Parengtas 
matavimo protokolas (2018-05-02, Nr. ATC-t-2018/438). Gauti rezultatai: pagal akredituotus triukšmo 
matavimus nustatyta, kad metalo laužo krovos darbų, kuriuos atlieka krautuvas-ekskavatorius ekvivalentinis 
triukšmo lygis siekia 88 dBA, maksimalus garso slėgis 97 dBA, atskirai martuojant krautuvo-ekskavatoriaus, 
kuris atlieka krovos darbus manevravimo ekvivalentinis triukšmo lygis siekia 81 dBA, maksimalus garso 
slėgis 86 dBA,  lengvojo dyzelinio krautuvo ekvivalentinis triukšmo lygis 78 dBA, maksimalus garso slėgis 
85 dBA. Pagal šiuos rezultatus atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas licencijuota  „CADNA 4.6“ 
programa. 

Taip pat įvertintas mobilus metalo trupintuvas, kuris atvežamas į vietą ir dirba du kartus per mėnesį 
po 8 val., o vėliau išvežamas. Kadangi įrenginys retai naudojamas, triukšmo lygis priimtas vadovaujantis 
užsienio praktika ir jų matavimo rezultatais, kur maksimalus garso dydis siekia 112 dB(A). 

UAB „Kuusamet“ savo veiklos plėsti neplanuoja, todėl daugiau triukšmo šaltinių projektinėje 
situacijoje neatsiras. Į įmonės kiemą važiuoja lengvasis ir sunkusis transportas, kuriuos sudaro iki 10 vnt. 
lengvojo transporto (tai darbuotojų ir klientų transportas) bei 13 vnt. sunkiojo transporto per dieną. Viso 23 
vnt.  

Vadovaujantis triukšmo modeliavimui taikomais teisės aktais, reikalavimais ir modeliavimo 
metodika buvo atliktas triukšmo modeliavimas ir parengti ūkinės veiklos prognozinės Ldienos, Lvakaro, 
Lnakties, Ldvn triukšmo sklaidos žemėlapiai. Modeliavimas atliktas atskirai tik nuo veiklos, o paskui kartu 
įvertintas ir foninis triukšmas (kuris pateikiamas oficialiuose Kauno miesto triukšmo žemėlapiuose). 
Modeliavime įvertinti šie aspektai: 

                                                             
2 Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos duomenys 
http://www.oilunion.lt/lit/Specialistu_komentarai/76/97/837 
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 Teritorija yra aptverta iki 2,30 m aukščio betonine tvora, tačiau siekiant nustatyti ir įvertinti 
patį blogiausią sveikatai scenarijų, modeliavime priimtas blogesnis variantas, kad tvoros 
aukštis yra  tik 1,8 m, kadangi viršutinė dalis yra su tarpais, skylėmis todėl triukšmas 
sklinda ir pro šias ertmes. Todėl realiai akustinė situacija būtų geresnė, nei rodo triukšmo 
sklaida. 

 
12 pav. Dėl angų sienutėje nustatant SAZ vertintas blogesnis scenarijus, t.y. žemesnė sienutė, nei yra iš tikrųjų 

 Modeliavime naudoti maksimalūs triukšmo lygiai gauti matavimo metu. 

 Metalo laužo aikštelės įvertinti kaip plotiniai triukšmo šaltiniai. 

 Metalo laužo krovos darbų aukštis priimtas 4 m, kadangi užsakovo duomenimis tai 
dažniausias laužo sandėliuojamas aukštis. 

 Triukšmo modeliavimo aukštis 1,5 m; 

 Foninis triukšmas įvertintas vadovaujantis parengtais Kauno miesto strateginiais triukšmo 
žemėlapiais. 

 Su užsakovu suderinta ir modeliavimo metu priimta, kad vykdant metalo laužo krovos 
darbus įmonės vartai būtų uždari, kad triukšmas nesklistų pro vartus. 

 Su užsakovu ir gretimybėje esančių dviejų sklypų valdytojais-savininkais suderinta 
papildoma priemonė-akustinė užtvara. Aukštis 4,3 m, garso izoliacija 25 dB(A), sugertis 
11 dB(A), ilgis 80 m. Su pastabas pateikusia UAB „Evlada“ sudarytas ir raštiškas 
susitarimas dėl sienutės, patvirtintas abiejų pusių parašais ir antspaudais. 

 

Pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą paros periodai triukšmo modeliavimui: 
dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.). Įmonė dirba dienos metu nuo 8 iki 17 val., vakaro ir nakties metu 
nedirbama. 

 „CADNA 4.6“ paketo programa atlikus triukšmo sklaidos analizę nustatyta, kad dėl vykdomos 
veiklos triukšmo ribinės vertės pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu 
Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166) neviršijamos už PŪV sklypo ribų, todėl triukšmo 
mažinimo priemonių taikymas nereikalingas. Triukšmo lygis ties PŪV pietine sklypo riba Ldiena-53 dB(A), 
Ldvn-50 dB(A), ties vakarine sklypo riba Ldiena-51,7 dB(A), Ldvn-48,7 dB(A), ties šiaurine sklypo riba 
Ldiena-37 dB(A), Ldvn-34 dB(A), ties rytine sklypo riba Ldiena-49,5 dB(A), Ldvn-46,5 dB(A). Kad 
sumodeliuoti kuo tiksliau sklaidą, buvo panaudoti 2018 m. gegužės 2 d. akredituotų triukšmo matavimų 
duomenys. 

Tačiau atsižvelgus į užsakovo ir gretimybėje esančių sklypų valdytojų suderintą papildomą 
priemonę triukšmo mažinimui (net neviršijant ribinių verčių), akustinę užtvarą (aukštis 4,3 m, garso 
izoliacija 25 dB(A), sugertis 11 dB(A), ilgis 80 m). Prognozuojamas triukšmo sumažėjimas ~3 dB(A). 
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Vadovaujantis Kauno miesto strateginiais triukšmo kartografavimo žemėlapiais, vyrauja aplinkinių 
įmonių keliamas triukšmas (foninis), kuris ataskaitoje įvertintas. Rezultatai rodo, kad dėl vykdomos veiklos 
triukšmo ribinės vertės pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, 
pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166) nebus viršytos už PŪV sklypo ribų, todėl triukšmo mažinimo 
priemonių taikymui būtinybės nėra. Triukšmo viršijimai koncentruojasi pačiame veiklos sklype. 

Psichologiniai veiksniai, galimi konfliktai, gauti skundai: 
Galimi konfliktai su artimiausių gyvenamųjų namų gyventojais (esančiais už 380-480 m) dėl kitų 

sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, triukšmo) nenumatomi, kadangi šių veiksnių ribinės 
vertės, reglamentuotos teisės aktuose, artimiausiose gyvenamosiose aplinkose viršijamos nebus. Po viešo 
susirinkimo bus patikslinama, ar buvo veikla suinteresuotų ar nepatenkintų gyvenamųjų namų atstovų 
(gyvenamieji namai nutolę 380-480 m atstumu), už kitų pramonės ir komercinių objektų. 

Numatomi galimi konfliktai tik su gretutinėmis pramonės/komercinėmis įmonėmis ir gretimų 
sklypų valdytojais, kadangi su veikla besiribojančio sklypo savininkas, dar tik rengiant PVSV ataskaitą, 
elektroniniu paštu 2018-05-21 yra pareiškęs nepasitenkinimą ūkine veikla, cituojama ištrauka: „Uab 
Kuusamet nesilaiko susitarimu ir istatymu raidos. Atliekant matavimus prasome kviesti musu atstovus. Visi 
patikrinimai bus audituojami ir abejotini vertinimai bei matavimai bus apskusti teismui ir licenzijuojanciom 
organizacijom“ (Petrašiūnų seniūnijoje visuomenei susipažinti paliktos atskaitos prieduose yra pateikiamas 
UAB „Ekostruktūrai“ skirtas besiribojančio sklypo valdytojo Juliaus Urbaičio el. laiškas (pareiškėjo sklype 
veikla nevykdoma, sklypas neužstatytas, užžėlęs žole, krūmais, medžiais, oficialus sklypo savininkas 
Lietuvos Respublika). Laiškas papildomai persiųstas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai 
(info@am.lt), taip pat šiais adresais (DANGUOLE SVARSTYKLES <danguole@parkhotel.lt>, PETRAS 
BUSAUSKAS <nkrastas@gmail.com>, giedrius@giedrola.lt). 

 
13 pav. Skundo iniciatoriaus iš Lietuvos valstybės nuomojamame ir su UAB „Kuusamet“ besiribojančiame 

sklype antžeminėje dalyje veikla nevykdoma, o požeminėje dalyje savininko teigimu vykdoma muziejinė veikla 
(muziejus-bunkeris), pagal pastatų Registro išrašą registruota – slėptuvė. Sklypo paskirtis kita (pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos). Nuotrauka daryta nuo įvažiavimo į UAB „Kuusamet“. Tolumoje matyti kiti 
pramoniniai ir komerciniai objektai. 

Akcentuojame, kad sutartis atlikti  "UAB „KUUSAMET“ antrinio metalo atliekų ir laužo supirkimo, ir 
perdirbimo adresu, T. Masiulio g. 18L, Petrašiūnų seniūnijoje, Kauno mieste, žemės sklypo kad Nr. 
1901/0201:59 poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV) ir sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) 
nustatymą“ buvo pasirašyta dar balandžio mėnesį (2018-04-18). Kadangi veikla esama, SAZ nustatomas 
pagal faktinius duomenis, todėl gegužės mėnesį akredituota akustinių tyrimų laboratorija UAB „Akustinių 
tyrimų centras“ atliko triukšmo matavimus nuo metalo krovos darbų ir kitų triukšmo šaltinių, pagal kurių 
parengto matavimų protokolo rezultatus buvo modeliuojama akustinė situacija, rengiami sklaidos 
žemėlapiai. Matavimams kreiptasį į šią akredituotą laboratoriją, kadangi Nacionalinė visuomenės sveikatos 
priežiūros laboratorija, kuri taip pat atlieka triukšmo matavimus – beveik pusę metų, įskaitant ir matavimo 
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bei PVSV ataskaitos rengimo periodą neturėjo akreditacijos tokiems matavimams. Modeliavimui naudotis 
neakredituotais matavimais PVSV dokumentų rengėjas pagal galiojančius teisės aktus – negali. 
Suinteresuotas asmuo prašymą dalyvauti matavimuose pateikė tik 2018-05-21, tuo tarpu akredituoti 
matavimai buvo atlikti anksčiau (2018-05-02), kai apie suinteresuotą visuomenę  PVSV dokumentų rengėjui 
nebuvo žinoma. 

 
Veiklos organizatorius (UAB „KUUSAMET“) 2018-06-11 iš Aplinkos ministerijos gavo ir PVSV 

dokumentų rengėjui pateikė ir LR Aplinkos ministerijai siųstą raštą-skundą dėl įmonės patikrinimo, dėl 
kvapų, triukšmo, vibracijos, dėl vykdomos sanitarinės apsaugos zonos nustatymo, dėl metalo pjaustymo 
metu juntamų sprogimų). Aplinkos ministerijos pavedimu Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 
Jonavos rajono agentūra 2018 m. gegužės 22 d. atliko patikrinimą įmonėje ir su sveikata susijusių pažeidimų 
pagal kaimynų skundą nenustatė, nustatyti kiti pažeidimai dėl atliekų priėmimo dokumentų tvarkymo ir kt.  

Gautas vienas visuomenės pasiūlymas  2018-07-11 iš UAB „Evlada“ iki viešojo susirinkimo ir 
vienas pasiūlymas 2018-07-24 taip pat iš UAB „Evlada“  per teisės aktais reglamentuotą laikotarpį po 
susirinkimo. Pasiūlymai pateikti prieduose ir visuomenės pasiūlymų įvertinime. Visuomenei atsakyta 
raštiškai. Visuomenei argumentuotai atsakyti visi klausimai ir beveik visos pastabos atmestos, pagrindžiant 
faktais arba teisės aktais. Iš visų pasiūlymų argumentuotas buvo tik vienas, kad neįvertintas ir ataskaitoje 
nepaminėtas mobilus metalo skardos smulkintuvas (žirklės) su presavimo funkcija, kadangi tokio 
mechanizmo objekto apžiūros dienomis vietoje nebuvo. Gavę UAB „Evlada“ pastabą, PVSV dokumentų 
rengėjai pakartotinai kreipėsi į užsakovą dėl tokio proceso ir jis patvirtino, kad mobilus presas vidutiniškai į 
aikštelę atvažiuoja du kartus per mėnesį, vienas apsilankymas vidutiniškai trunka dvi dienas. PVSV 
dokumentų rengėjas, išsiaiškinęs papildomą galimą triukšmo šaltinį (įrenginys naudojamas vidutiniškai 2 
kartus per mėnesį po 2 dienas, 8 val. per dieną darbo metu, kad įrenginio aikštelėje nuolat nebūna, jis 
atvežamas būtent smulkinimo laikui ir paskui išvežamas), patikslino sklaidos modeliavimą, vadovaujantis  
užsienio šalių analogiškais metalo darbų matavimų rezultatais, patikslino žemėlapius ir triukšmo ribines 
vertes. Naujas modeliavimas, taikant, kad smulkintuvas kelia, dar didesnį triukšmą (iki 112 dB(A)) nei 
kasdieniai pamatuoti metalo krovos darbai (maksimalus garso slėgis 97 dBA) parodė, kad vidurkinės 
ekvivalentinės triukšmo vertės taikomos Higienos normoje – neviršijamos.  

Dar keli UAB „Evlada“ raštai gauti pasibaigus pasiūlymų laikotarpiui, todėl į juos nebuvo atsakoma, 
tik nusiųsta triukšmo modeliavimo programos licencijos įsigijimo kopija. Šie pasiūlymai taip pat pridėti prie 
PVSV ataskaitos priedų. 

Dar kartą akcentuojama, kad labiausia nepasitenkinimą PVSV ataskaita ir veikla reiškęs UAB 
„Evlada“ savininkas, valdantis restoraną „Svarstyklės“ ir viešbutį „Pažaislis Park Hotel“ pats 1999 m. 
sutartimi (kopija pateikta PVSV ataskaitos prieduose) pardavė jau tuo metu veikusią ir ataskaitoje 
nagrinėjamą metalų laužo supirkimo aikštelę T. Masiulio g. 18L ir jame esančią įrangą (kraną ir pan.) kitam 
savininkui – UAB „Alumedas“, o nuo 2004 m. savininku tapo UAB „KUUSAMET“, kuris ne tik dirba 
turėdamas TIPK leidimą, tačiau ir jo iniciatyva atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir SAZ 
nustatymas. Todėl veikla šiame sklype vykdoma jau daugiau kaip 20 metų, panašiai kaip ir veikia šalia 
esantys restoranas „Svarstyklės“ (dirba nuo 1997 m.) ir viešbutis „Pažaislis Park Hotel“. Senose archyvinėse 
1995-1999 m. ortofoto nuotraukose matosi, kad pats UAB „Evlada“ savininkas vykdė su atliekomis ar 
metalu susijusią veiklą, o atvira teritorija pilnai apkrauta medžiagomis (žiūr. 8 pav.), todėl nepasitenkinimas 
ūkine veikla galimai gali turėti visai kitų, su poveikiu sveikatai nesusijusių aspektų. 

Užsakovas siekdamas išvengti galimų tolesnių konfliktų neprieštarauja įdiegti papildomą vizualinę 
ir triukšmo mažinimo priemonę – sienutę, todėl buvo gauti raštiški kaimynų pageidavimai kokios sienutės 
prašo. 
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Kitų veiksnių analizė. Pavojingi veiksniai, dėl kurių darbuotojai, atliekantys metalo pjaustymo 
darbus, gali patirti ūmių sveikatos sutrikimų: elektros srovės poveikis (pvz., netvarkinga elektros 
instaliacija), netvarkinga darbo vieta, netvarkingi darbo įrankiai ir pagalbinės darbo priemonės, metalo 
drožlės, galimi apdorojamų detalių kritimai bei kt. Kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje atliekant metalo 
pjaustymo darbus: triukšmas, vibracija, nepakankamas darbo vietos apšvietimas, netinkamas mikroklimatas 
(temperatūra, ventiliacija ir pan.), pastoviai įtemptas dėmesys, dulkės (organinės ir neorganinės kilmės), 
krovinio kėlimas ir pernešimas, nesilaikant leistinų kėlimo normų. 

Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtose metodinėse 
rekomendacijose „Saugus darbas automobilių remonto įmonėse“ yra aprašomi pagrindiniai pavojai bei 
rizikos su kuriais susiduria darbuotojai, atliekantys kasdienius darbus tokio pobūdžio įmonėse. Vykdant 
UAB „KUUSAMET“ ūkinę veiklą – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymą – taip pat galima 
profesinės rizikos veiksnių, darančių žalą darbuotojų sveikatai, atsiradimo tikimybė tam tikruose veiklos 
etapuose (variklio, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos pašalinimas, skystojo kuro atliekų šalinimas, potencialiai 
sprogių dalių (pvz., oro pagalvių) išėmimas ir kt.). 

Panaudota alyva yra stipriai užteršta įvairiais metalais iš variklio – magniu, variu, cinku ir sunkiais 
metalais. Sunkieji3 metalai gali pažeisti nervų sistemą, inkstus, kai kurie jų sukelia vėžinius susirgimus. Jie 
kaupiasi žmogaus organizme, tad po kiekvieno kontakto su panaudota alyva, jų vis padaugėja. Todėl ir 
sveikatos problemos išryškėja ne iš karto, o po kurio laiko. Stabdžių skystis yra pavojingas, nes jo sudėtyje 
yra glikolių, kurių net maži kiekiai gali stipriai pažeisti inkstus. Aušinimo skysčio sudėtyje yra etilenglikolio, 
kuris yra labai pavojingas jį prarijus, nes gali sutrikdyti kvėpavimą ir širdies darbą, pažeisti inkstus bei 
smegenis. Į organizmą jis gali patekti ir per odą. Įkvėpus gali sukelti pykinimą. Siekiant apsaugoti 
darbuotojus nuo galimo neigiamo aukščiau minėtų produktų poveikio sveikatai, jie bus aprūpinami 
tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kurios bus reguliariai valomos ir keičiamos. Papildomai 
darbuotojai bus supažindinami su saugiais šių darbų atlikimo metodais. 

Pažymėtina, jog vykdant UAB „KUUSAMET“ ūkinę veiklą, susidariusių pavojingųjų atliekų 
pakavimas, ženklinimas ir laikymas atliekamas taip, kad nekiltų pavojaus visuomenės sveikatai bei aplinkai, 
t.y. laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-
831 redakcija) „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų. Ūkinė veikla taip pat 
vykdoma atsižvelgiant į Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, kuriose yra pateikti reikalavimai 
atitinkamų zonų įrengimui eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėse. 

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 
APRAŠYMAS 

Atlikus ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (veiklos sukeliamo triukšmo, 
aplinkos oro teršalų vertinimą, modeliavimus), nustatyta, jog objekto eksploatacijos metu į aplinkos orą 
išmetamų teršalų bei triukšmo ribinės ar kvapų vertės, reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, 
artimiausiose gyvenamosiose aplinkose, esančiose už  380-480 m nebus viršijamos.  

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal akredituotus matavimo rezultatus, gauti sklaidos modeliavimo 
rezultatai,  rodo, kad triukšmo viršijimai yra nustatyti pačiame sklype, t.y. koncentruojasi veiklos vykdymo 
vietoje dienos metu, tačiau už sklypo ribų (sutampančių su betonine visą teritoriją juosiančia tvora), 

                                                             
3 Saugus darbas automobilių remonto įmonėse. Metodinės rekomendacijos, 2013-05-09. Parengė Lietuvos Respublikos 
Valstybinės darbo inspekcijos Techninės saugos skyrius(https://www.vdi.lt/AtmUploads/SaugusAutoremontas.pdf). 
Rekomendacijos parengtos pagal Jungtinės Karalystės Saugos ir sveikatos valdybos HSE „Health and Safety in motor 
vehicle repair and associated industries“ medžiagą. 
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viršijimai nenumatomi. Sklindantį triukšmą prislopina esama betoninė 1,8-2,30 m aukščio tvora, kurią 
triukšmo modeliavimo programa įvertino. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, papildomos priemonės, padėsiančios išvengti ar 
sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, nėra būtinos, todėl nesiūlomos. 

Nors PVSV ataskaitoje triukšmo ribinių verčių viršijimai nenustatyti, tačiau po visuomenės 
susirinkimo ir gautų UAB „Evlada“ raštiškų nepasitenkinimų veikla, užsakovas UAB „KUUSAMET“, 
neprieštarauja įdiegti papildomą vizualinę ir triukšmą mažinančią priemonę – sienutę, kurios prašo UAB 
„Evlada“ ir gretimas kaimynas, todėl raštu buvo kreiptasi ir gauti raštiški pageidavimai kokios sienutės 
norėtų (raštiški pageidavimai pateikti PVSV ataskaitos prieduose). 

Papildoma priemonė PVSV ataskaitoje nedetalizuojama ir atskirai triukšmo atžvilgiu 
nemodeliuojama, kadangi projektavimo metu bus atsižvelgiama į prašymus (prašoma 4-4,5 m aukščio, palei 
sklypo ribą einančios sienutės). Diegiant priemonę bus aukštinama esama betoninė 1,8-2,3 m aukščio tvora, 
kuri jau šiuo metu prislopina triukšmą iki ribinių verčių. Absorbcija gali būti ir mažesnė nei prašoma, 
kadangi triukšmo ribinių verčių viršijimai nenumatomi, įmonė dirba tik dienos metu ir darbo dienomis. 

 

7. VERTINIMO METU NUSTATYTA 

Atlikto aplinkos oro teršalų modeliavimas (nuo transporto ir metalo pjaustymo) rodo, kad į aplinką 
išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore nustatytų ribinių verčių visais atvejais neviršys, kadangi vertės 
tesudarys: anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio sudarys 0,134 mg/m3, azoto dioksidas metinė - 
8,653 µg/m3, azoto dioksidas 1 val. - 90,23 µg/m3, kietosios dalelės KD10 metinė - 0,724 µg/m3, kietosios 
dalelės KD10 24 val. - 1,637 µg/m3, kietosios dalelės KD2,5 metinė - 0,362 µg/m3, LOJ pusės val. - 0,016 
µg/m3, geležis ir jos junginiai 24 val. - 0,022 mg/m3, manganas, mangano oksidai ir kiti mangano junginiai  
pusės valandos - 98,5 procentilio sudarys 0,00079 mg/m3.  

Krovos darbai vykdomi lauke, todėl triukšmas susidaro ir nuo krovos darbų, ir nuo transporto, 
krautuvų. Dėl šios priežasties buvo atlikti matavimai nuo triukšmo šaltinių (atliko akredituota matavimo 
įmonė), remiantis jais atliktas triukšmo modeliavimas parodė, jog triukšmas koncentruojasi sklype, kur 
vykdoma veikla, o triukšmo sklidimą į išorę pristabdo betoninė visą teritoriją juosianti tvora: „CADNA 4.6“ 
paketo programa atlikus triukšmo sklaidos analizę nustatyta, kad triukšmo lygis ties PŪV pietine sklypo riba 
dienos metu siekia 51,5 dB(A), paros Ldvn - 48,5 dB(A), ties vakarine sklypo riba dienos metu  - 49,5 
dB(A), Ldvn - 46,5 dB(A), ties šiaurine sklypo riba dienos metu - 36,5 dB(A), Ldvn -33,5 dB(A), ties rytine 
sklypo riba dienos metu - 48,6 dB(A), Ldvn - 45,5 dB(A). Nors UAB „Kuusamet“ keliamas triukšmas girdėti 
ir už tvoros ribų, tačiau Lietuvoje taikomos pramoninės normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 
2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166) neviršijamos. 

Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapo koncentracija ant ūkinės veiklos sklypo 
ribos gali siekti 0,37 OUE/m3, ant ūkinės veiklos sklypo ribos kvapas nejuntamas, nes 1 OUE/m3 vertė 
nepasiekiama. Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapas ant ūkinės veiklos žemės sklypo 
ribos kvapas nebus juntamas, Lietuvoje leidžiama kvapo ribinė 8 OUE/m3 vertė neviršijama, todėl dėl kvapų 
neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas. 

Įrengimų, kurie sukelia pavojingas vibracijas įmonėje nėra, visą teritoriją juosia betono tvora, kuri 
taip pat izoliuoja veiklos teritoriją nuo veikiančių mechanizmų. Atsižvelgus į šiuos aspektus padidinto 
vibracijos pavojaus nenustatyta. 

Remiantis aukščiau išvardintais aspektais ir gautais vertinimo ir modeliavimų rezultatais 
matoma, kad visa galima tarša koncentruojasi veiklos vykdymo vietoje, UAB „Kuusamet“ sklypo ribose, o 
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už jos poveikis mažėja ir nustatytų teisės aktais pavojingų sveikatai normų neviršija, įmonė yra įsikūrusi 
pramoninėje Petrašiūnų zonoje, artimiausi gyvenamieji  namai adresu T. Masiulio g. 15 ir Ekskavatorininkų 
g. 1 nutolę nuo PŪV sklypo ribos apie 380 m šiaurės kryptimi, Nemajūnų g. 20 apie 480 m į pietus, 
artimiausi visuomeninės paskirties pastatai UAB „Evlada“ viešbutis „Pažaislis Park Hotel“ ir restoranas 
„Svarstyklės“ (Kauno m., Petrašiūnų sen., T. Masiulio g. 18E) nuo ūkinės veiklos sklypo ribos nutolę ~82 m 
atstumu, A. Kačinskienės IĮ „Žvejų užeiga“ (Kauno m., Petrašiūnų sen., T. Masiulio g. 16A) nutolusi ~100 
m atstumu. Šiems jautriems objektams triukšmo, oro taršos ar kvapų normos dėl UAB „Kuusamet“ veiklos 
neviršijamos, todėl daroma prielaida, kad ūkinė veikla neigiamo poveikio visuomenės sveikatos būklei 
neturi. 

8. REKOMENDUOJAMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ DYDIS 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2004 m. rugpjūčio 19 d. 
Nr. V-586  „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Galiojanti 
suvestinė redakcija: 2016-05-01), vykdoma veikla patenka į taisyklių punktą „22.1. Antrinis metalo atliekų ir 
laužo perdirbimas“, kuriam taikytina 100 m sanitarinė apsaugos zona.  

Taip pat vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriaus „LI. Pavojingų atliekų laikino saugojimo aikštelės ir surinkimo 
punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos“, 206 punkto nuostatomis, ūkinei veiklai, kadangi vykdoma ir 
ENTP (eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimas), taikytina ir pavojingų atliekų surinkimo 
punktams nustatyta 50 metrų dydžio sanitarinė apsaugos zona (vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos 
ministerijos raštu 2014-09-22 Nr. (10.2.2.3-411)10-8266, „Dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklai). 

Poveikio visuomenės vertinimo metu atlikus ūkinės veiklos sveikatai darančių įtaką veiksnių 
(aplinkos oro taršos, bei triukšmo, kvapų) analizę, įvertinus ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės 
sveikatai, nustatytas poveikis dėl triukšmo, todėl sanitarinę apsaugos zoną rekomenduojama nustatyti būtent 
pagal triukšmo sklaidą, kuri susikoncentruoja sklype, ją izoliuoja esama betoninė tvora, už sklypo ribų 
triukšmas neišvengiamai yra girdimas, tačiau  higienos normos ribinės vertės neviršijamos (HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
(patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-
166). Įmonė dirba tik dienos metu, yra įsikūrusi pramoniniame rajone. 

Dėl aukščiau išvardintų aspektų siūlome ūkinei veiklai – UAB „KUUSAMET“ metalų laužo ir 
atliekų supirkimo ir apdorojimo aikštelė adresu T. Masiulio g. 18L, Petrašiūnų seniūnijoje, Kauno mieste,  
žemės sklypo kad. Nr. 1901/0201:59 – sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti, sutampančias su 
esamomis ūkinės veiklos sklypo ribomis (žemės sklypo kadastro numeris Nr. 1901/0201:59, kurio 
plotas 0,9228  ha). Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – 0,9228  ha. 

 

Pažymime, kad į siūlomos 0,9228  ha sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamosios paskirties 
pastatai (namai), sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, 
gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, 
rekreacinės teritorijos, kiti objektai nepatenka, o artimiausios gyvenamosios individualių namų aplinkos yra 
už ~380-480 m, artimiausi visuomeninės paskirties pastatai (kavinė, viešbutis) nuo ūkinės veiklos sklypo 
ribos nutolę ~82-100 m atstumu. Atkreipiame dėmesį kad įmonė dirba tik darbo dienomis ir dienos metu nuo 
8 iki 17 val. Vakaro, nakties metu veikla nevykdoma. 
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14 pav. Siūloma sanitarinė apsaugos zona artimiausių sklypų atžvilgiu 
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15 pav. Rekomenduojama SAZ, užkelta ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos, 2018 m. (SAZ siūloma sutapatinti su sklypo ribomis)  


