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Įvadas 

UAB "Rūteda" planuojama ūkinė veikla (toliau PŪV) – krematoriumo statyba ir 

eksploatavimas Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

Pagrindinis planuojamos ūkinės veiklos tikslas – užtikrinti vis didėjančius 

Klaipėdos miesto ir aplinkinių rajonų gyventojų kremavimo paslaugų poreikius. 

MB "Ekuvos projektai" planuojamai ūkinei veiklai atlikto atranką dėl poveikio 

aplinkai vertinimo (toliau Atranka) pagal Lietuvos Respublikos Poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo, patvirtinto 1996 metų rugpjūčio 15 d. LR Prezidento 

įsakymu Nr. I-1495, 2 priedo p.11.18 ,,Krematoriumų įrengimas“. Aplinkos 

apsaugos agentūra 2017-04-26 raštu Nr. (28.3)-A4-4466 priimė galutinę 

Atrankos išvadą UAB "Rūteda" planuojamai ūkinei veiklai: krematoriumo 

statybai ir eksploatavimui Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

– poveikio aplinkai vertinimas privalomas.    

Remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymu, LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-

370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo” ir 2006 m. birželio 23 

d. įsakymu Nr. D1-311 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose 

institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo”, PŪV organizatorius arba jo įpareigotas 

poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) dokumentų rengėjas parengia ir 

suderina PŪV PAV programą su poveikio aplinkai vertinimo subjektais, 

supažindina visuomenę ir teikia nagrinėti bei tvirtinti Aplinkos apsaugos 

agentūrai.  

UAB "Rūteda" pasirašė sutartį su UAB "COWI Lietuva", kuria įpareigojo PAV 

dokumentų rengėją UAB „COWI Lietuva” parengti Krematoriumo statybos ir 

eksploatavimo Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. PAV 

programą ir ataskaitą, ją derinti su PAV subjektais, aptarti su visuomene ir 

pateikti svarstyti bei tvirtinti Aplinkos apsaugos agentūrai.  

Krematoriumo statybos ir eksploatavimo Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., 

Klaipėdos r. PAV programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimais ir 
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„Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais”, 

patvirtintais 2005 m. gruodžio 23 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-636 

bei atsižvelgiant į PŪV specifiką ir apimtis.  

PŪV PAV programos 1 skyriuje pateikta informacija apie PAV organizatorių ir 

rengėją, objekto pavadinimas, paskirtis ir terminai. 2-ajame programos skyriuje 

detalizuota informacija apie PŪV, aprašytos pagrindinės technologijos ir 

sprendimai. 3-iasis programos skyrius skirtas PŪV vietos ir jos gretimybių 

aprašymui, kuriame paanalizuota esama gamtinė-socialinė aplinka. 4-ajame 

programos skyriuje pateikta glausta PAV programa ir preliminarus PAV 

ataskaitos turinys. Po derinimo su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene, 

esant poreikiui, PAV programa bus patikslinta ir papildyta bei panaudota 

rengiant PAV ataskaitą. 

PŪV PAV tikslai:  

› nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį 

aplinkai ir užtikrinti, kad į jį bus atsižvelgta prieš pradedant vykdyti PŪV; 

› pateikti su PŪV susijusią informaciją visiems PAV proceso dalyviams; 

› optimizuoti planavimo ir projektavimo procesą, siekiant išvengti aplinkos 

apsaugos požiūriu nepriimtinų techninių, statybos ir eksploatacijos 

sprendimų; 

› numatyti PŪV alternatyvas bei sudaryti prielaidas tinkamiausiai alternatyvai 

parinkti;  

› nustatyti, ar PŪV, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina 

pasirinktoje vietoje. 

PŪV PAV programa derinama su PAV subjektais:  

› Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos 

departamentas; 

› Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apskrities priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba; 

› Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius; 

› Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. 

PŪV PAV programa tvirtinama atsakingoje institucijoje: 

› Aplinkos apsaugos agentūroje. 
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1 Bendrieji duomenys 

1.1 PŪV organizatorius (užsakovas) 

Kontaktinis asmuo: Rūta Gumuliauskaitė, direktorė 

Įmonės pavadinimas: UAB "Rūteda" 

Adresas: Svajonės g. 40-11, 94101 Klaipėda 

El. paštas: info.ruteda@gmail.com 

1.2 PŪV PAV programos rengėjas (vykdytojas) 

Kontaktinis asmuo: Jurgita Abromavičienė, aplinkosaugos projektų vadovė   

Įmonės pavadinimas: UAB "COWI Lietuva"  

Adresas: Ukmergės g. 369A, 12142 Vilnius 

Telefonas: +370 620 22001 

El. paštas: juab@cowi.lt 

1.3 PŪV pavadinimas, paskirtis, įrengimo terminai 

PŪV pavadinimas: Krematoriumo statyba ir eksploatavimas Toleikių g. 2, 

Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

PŪV paskirtis: krematoriumo eksploatavimas ir su tuo susijusios veiklos. 

Numatomas maksimalus kremacijų skaičius: PAV ataskaitoje bus nagrinėjamos 

trys alternatyvos: 0-inė alternatyva - jei planuojama ūkinė veikla nebūtų 

vykdoma; I-oji - numatant atlikti iki 2000 kremacijų/metus; II-oji – iki 3000 

kremacijų/metus.   

 

Terminai: statybos darbus planuojama pradėti 2018 m. III ketvirtį; veiklą 

numatoma pradėti 2019 m. I ketvirtį.  

Alternatyvios įrengimo vietos: nenumatomos. 

Numatomas objekto eksploatacijos laikas: neterminuotas. 

mailto:info.ruteda@gmail.com
mailto:juab@cowi.lt
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2 Informacija apie planuojamą ūkinę 

veiklą 

2.1 Esama padėtis 

Ūkinė veikla planuojama 3,5415 ha ploto sklype (unikalus Nr. 5544-0006-0077), 

adresu Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – komercinės paskirties objektų 

teritorijos. Žemės sklype, kuriame numatoma PŪV, šiuo metu jokia veikla 

nevykdoma, nėra jokių pastatų, įrenginių ar inžinerinių tinklų. Šiaurinė sklypo 

riba sutampa su žemės ūkio paskirties sklypu, rytinėje sklypo pusėje (už 

maždaug 12 m) yra tvenkinys (buvęs karjeras), o pietinėje ir vakarinėje pusėje 

sklypas ribojasi su miškais. Aplink vyrauja žemės ūkio ir miško paskirties 

sklypai, miškai ir nedideli miesteliai. Gretimybių schema pateikiama 2 priede 

"Grafiniai priedai". Sklypas patenka į gamybinių ir komunalinių objektų 

sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonas (3,5415 ha). 1,6597 ha sklypo 

ploto užima paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, 0,0170 ha - paviršinio 

vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos. 

2.2 Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas  

Planuojama ūkinė veikla - krematoriumo statyba ir eksploatavimas Toleikių g. 2, 

Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

Pastariaisiais metais sparčiai didėja kremavimo paslaugų poreikis. Planuojamo 

krematoriumo įrengimas leistų Klaipėdos miestui ir aplinkiniams rajonams 

naudotis aplinkosauginiu požiūriu pažangesnėmis mirusiųjų laidojimo 

paslaugomis lyginant su laidojimu karste kapinėse.  

Planuojamai ūkinei veiklai vykdyti numatoma pastatyti vieno aukšto 850 m2 

bendro ploto pastatą su administracinėmis, lankytojų, aptarnavimo bei 

techninėmis patalpomis. Krematoriume numatomos priėmimo, palaikų 

paruošimo ir šaldytuvų – palaikų saugojimo patalpa. Lankytojų patalpos 

išsidėsčiusios šiaurinėje pastato dalyje, prie pagrindinio įėjimo ir yra lengviausiai 

pasiekiamos. Krematoriume bus teikiamos šarvojimo paslaugos, todėl šarvojimo 
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salės bus izoliuotos nuo patalpų, skirtų aptarnaujančio personalo darbui. 

Atsisveikinimo prieš kremavimą patalpa planuojama rytinėje pastato dalyje, ją 

su šarvojimo salėmis, administracinėmis patalpomis jungia koridorius. 

Administracinės patalpos išsidėsčiusios centrinėje pastato dalyje prie vakarinės 

sienos. 2 priede "Grafiniai priedai" pateikiamas planuojamo krematoriumo 

patalpų išdėstymo planas. PŪV teritorijoje planuojama įrengti privažiavimo 

kelius, automobilių stovėjimo aikštelę (845 kv.m.) lankytojams, klientams ir 

darbuotojams. Bus įrengti vietiniai vandentiekio, buitinių nuotekų, paviršinių 

nuotekų, dujotiekio ir elektros tinklai. Pastatais ir statiniais (įskaitant ir kietąsias 

dangas) numatomas užstatyti 3299 kv. m. PŪV sklypo ploto. Planuojamų 

statinių sklype išsidėstymas sklypo plane pateikiamas 2 priede "Grafiniai 

priedai". 

2.2.1 Technologiniai procesai 

Planuojamame krematoriume numatoma įdiegti šiuolaikinę ir pilnai 

automatizuotą tiekėjo "Matthews Environmental Solutions Limited" kremavimo 

įrangą ir technologinius sprendinius. Šis įrangos tiekėjas yra sėkmingai įdiegęs 

virš 3500 kremavimo sistemų, atitinkančių griežtus aplinkosaugos reikalavimus, 

tiek ES valstybėse, tiek už jos ribų.  Krematoriumas bus įrengtas ir 

eksploatuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-07-

02 įsakymu Nr. D1-357 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms 

aprašo patvirtinimo“. 

Plnuojamų kremavimo įrenginių technologinė schema pridedama 2 priede 

"Grafiniai priedai".  

Pagrindiniai kremavimo įrangos komponentai: 

› pakrovimo įranga; 

› pagrindinė ir antrinė deginimo kameros; 

› papildomas uždegimas; 

› sukamoji platforma; 

› pelenų surinktuvas; 

› išmetamųjų dujų valymo įrenginiai. 

 

› Pakrovimo įranga. Karstams į krosnį įkrauti numatoma pakrovimo įranga, 

susidedanti iš sandariai užsidarančių pakrovimo durų ir elektra valdomos 

karsto įleidimo įrangos. Šiluminis užraktas neleis įsijungti pakrovimo įrangai 

kol pagrindinėje deginimo kameroje temperatūra nepakils iki 650 °C, o 

antrinėje deginimo kameroje – nemažiau kaip 850 °C. Naujas pakrovimo 

procesas galės būti pradėtas tik po to, kai ankstesnis kremavimo procesas 

bus pilnai užbaigtas. Dūmų ištraukimas automatiškai įjungiamas prasidėjus 

karsto pakrovimui į krosnį ir išjungiamas šiek tiek vėliau nei pakrovimo 

procesas pasibaigia.  

› Pagrindinė ir antrinė deginimo kameros. Krematoriume numatomos dvi 

vienodo galingumo šiuolaikinės dviejų galų (karsto įkrovimas ir pelenų 

išėmimas atliekamas iš skirtingų pusių) pilnai automatinės kremavimo 
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krosnys su jų veiklai palaikyti būtinais įrenginiais, filtrų sistema, pagrindinių 

parametrų (dujų sudėties, teršalų emisijų) stebėjimo įranga, kontrolės 

sistemomis reguliuojančiomis kremacijos procesą. Kiekvienoje krosnyje bus 

įrengtas atskiras šilumokaitis. Deginimo krosnys veikimo metu skleis tik 

labai silpną garsą, nes garsą skleidžiantys įrenginiai bus izoliuoti garsine 

izoliacija. 

Pasiekus reikiamą pagrindinėje ir antrinėje kameroje deginimo temperatūrą 

(atitinkamai 650 ir 850 °C) bei užbaigus ankstesnįjį kremavimą, pakrovimo 

įranga įleis karstą į pagrindinę deginimo kamerą. Degimo metu 

susidarančios pirolizės dujos bus praturtinamos oru ir vamzdžių sistema 

nukreipiamos į antrinio deginimo kamerą, kur uždegamos papildomu 

degikliu. Nevalytos dujos bus sudeginamos antrinio deginimo kameroje, 

esant nemažesnei kaip 850 °C temperatūrai. Šiluminio apdorojimo metu 

išsiskiriantys degimo produktų likučiai, kurių neįmanoma pašalinti taikant 

deginimo procesą, bus išvalomi išmetamųjų dujų valymo įrangos pagalba, 

kurios efektyvumas 99 %. 

› Papildomas uždegimas. Kremavimo įrangos įkaitinimui iki darbinės 

temperatūros, deginimo proceso palaikymui ir išmetamųjų dujų antriniam 

deginimui bus naudojami dujų degikliai. Dujų degiklių pagalba taip pat bus 

valdomas ir deginimo temperatūros lygis, nes kremavimo procesas 

kiekvienu atveju gali skirtis priklausomai nuo kūno masės, karsto tipo.  

› Sukamosios platformos sistema. Krosnyje bus įrengta viena sukamoji 

platforma, kuri skirs pagrindinę deginimo kamerą nuo pelenų aušinimo 

kameros. Šios platformos pagalba bus atskiriami pelenai. Ataušinti ir atskirti 

pelenai sukamąja platforma bus nukreipiami į po ja įrengtą pelenų 

konteinerį. 

› Pelenų surinktuvas. Iš pelenų konteinerio, specialia įrangą atskyrus 

metalines dalis, nesukeliant dulkių, pelenai išimami rankiniu būdu, supilami 

į specialias kapsules, kurios talpinamos į pasirinktas urnas, ir perduodamos 

mirusiojo artimiesiems. 

› Išeinančių dūmų valymo sistema. Kremavimo procesas bus vykdomas 

gamtinių dujų pagalba. Siekiant palaikyti aukštą dujų sudegimo laipsnį, į 

deginimo kamerą proceso eigoje bus tiekiamas oras, kuris po to ventiliacijos 

sistemos pagalba kartu su degimo procese susidarančiomis dujomis pateks į 

antrinę deginimo kamerą, vėliau vėsinamos uždaros vandens recirkuliacinės 

sistemos pagalba (nuo maždaug 800 iki 170 °C) ir nuvedamas į išmetamųjų 

dujų valymo sistemą. Ši sistema išvalys po antrinio dujų deginimo dūmų 

sraute likusias medžiagas, ypatingai kietasias daleles bei dioksinus/furanus. 

Dūmų valymo sistema vienu metu galės valyti išmetamasias dujas iš abiejų 

deginimo krosnių. Šią sistemą sudarys ciklonas, priedų (natrio bikarbonato 

ir 30 % anglies mišinio) dozatorius kenksmingų medžiagų neutralizavimui, 

reaktorius su rutuliniu rotoriumi dėl efektyvaus priedų panaudojimo 

cirkuliacijos procese ir rankovinis filtras dulkių pašalinimui iš išeinančių 

dūmų. Dalis išmetamosiose dujose esančių medžiagų nusės ciklone, kita 

dalis – rankoviniame filtre. Šioje filtrų sistemoje bus sulaikoma didžioji dalis 
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dūmų degimo produktų (rūgščių ir toksinių medžiagų): rūgščių junginiai 

(SO2, HCH, HF), sunkieji metalai (Hg, Cd, Se, As), organiniai komponentai 

(dioksinai/furanai, PCB, PAHs). Po valymo kietųjų dalelių kiekis išmetamose 

dujose bus 5 mg/Nm3 (sausų, normaliomis sąlygomis). Ciklone ir 

rankoviniame filtre nusėdusios medžiagos bus surenkamos į konteinerį, o 

išvalyti dūmai išmetami į aplinkos orą per 0,30 m skersmens ir iki 10 m 

aukščio dūmtraukį. Išvalytos išmetamos dujos bus visiškai bespalvės ir 

bekvapės. Kremavimo įrangos su išmetamųjų dujų valymo sistemos bei 

automatinės oro teršalų monitoringo sistemos pagalba bus užtikrinama, kad 

Lietuvos teisės aktais nustatytos oro teršalų ribinės vertės nebus viršijamos. 

Pilnas kremavimo procesas, t.y. nuo palaikų patalpinimo į deginimo kamerą iki 

pelenų supylimo į urną, truks 70 - 80 min. Kiekviena krematoriumo krosnis yra 

skirta tik vieno kūno kremacijai, todėl kelių kūnų deginimas vienu metu 

negalimas.Kremavimo procesas bus pilnai automatizuotas, kontroliuojamas ir 

stebimas specialiame ekrane, tokiu būdu užtikrinant optimalų deginimo procesą. 

Vienas iš kremavimo procesą kontroliuojančių elementų yra zondas, kuris nuolat 

matuoja deguonies/anglies monoksido kiekį išmetamosiose dujose ir 

automatiškai kontroliuoja oro srauto tiekimą į kremavimo krosnių kameras. 

Išmetamosios dujos kanalų sistema nuvedamos į antrinio deginimo kamerą ir 

ten papildomai 2 sekundes deginamos palaikant 850 – 900 ºC temperatūrą.  

Krematoriume planuojama įrengti dvi vienodo pajėgumo kremavimo krosnis, 

viena iš jų – rezervinė, kuri veiks kuomet bus atliekamas pagrindinės techninis 

aptarnavimas arba dėl techninio gedimo bus stabdomos pagrindinės krosnies 

darbas, arba vienu metu reiks atlikti iš karto dvi kremacijas. PAV ataskaitoje bus 

vertinamos trys alternatyvos: 0-inė alternatyva - jei planuojama ūkinė veikla 

nebūtų vykdoma, I-oji  - numatant atlikti iki 2000 kremacijų/metus. Vienam 

kremavimo procesui trunkamt 80 min, tai sudarys iki 2667 darbo val./metus. II-

oje alternatyvoje, remiantis maksimaliu vienos krosnies pajėgumu, numatoma 

iki 3000 kremacijų/metus, tai sudarytų iki 4000 val./metus. Planuojama 

maksimaliai atlikti 6 kremacijas/dieną. Norime atkreipti dėmesį, kad ir dirbant 

vienu metu dviem krosnim, krematoriumo pajėgumas neviršys alternatyvose 

nurodyto kremacijų skaičiaus. 

Technologinis procesas bus detalizuotas PAV ataskaitoje. 

2.2.2 Energijos išteklių naudojimas ir/arba gamyba 

Patalpų šildymui, karšto vandens ruošimui bus naudojama šiluma išsiskirianti 

nuo kremavimo procesų. Krematoriume numatoma kolektorinė konvektorių ir 

radiatorių šildymo sistema. Avariniam/papildomam patalpų šildymui numatytas 

rezervinis 30 kW galios dujinis šildymo katilas, kuris bus įjungtas tik tuo atveju, 

jei neveiks kremavimo įranga. 

PAV ataskaitoje vertinamos I alternatyvos atveju, kai planuojama atlikti 2000 

kremacijų/metus, numatoma sunaudoti apie 58 000 nm3/metus gamtinių dujų ir 

apie 120 MWh/metus elektros energijos, II alternatyvos atveju, kai planuojama 
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atlikti 3000 kremacijų/metus, – atitinkamai apie 83 000 nm3/metus gamtinių 

dujų ir apie 155 MWh/metus elektros energijos. 

Iki PŪV teritorijos bus atvesti reikalingi dujotiekio ir elektros tinklai. Elektros 

energijos ir dujų tiekimui numatoma prisijungti prie AB "Energijos skirstymo 

operatorius" (ESO) tinklų. Šiame etape yra užpildyta paraiška techninėms 

prisijungimo prie dujotiekio ir elektros tiekimo tinklų sąlygoms gauti. Paraiškoje 

numatyta tinklus vesti nuo Toleikių g. per sklypą, kurio unikalus Nr.4400-0955-

8752 (esantį į šiaurę nuo PŪV sklypo), ir sklypą, kurio unikalus Nr.4400-0082-

7488 (besiribojantį su PŪV sklypo šiaurine riba), gavus savininkų sutikimus. 

Elektros energijos ir dujų tiekėjo prisijungimo sąlygos, bus gautos prieš pradeant 

projektavimo darbus.  

2.2.3 Vandens sunaudojimas 

Vykdant PŪV personalo ir lankytojų buities reikmėms bus naudojamas 

geriamasis vanduo, kuris bus tiekiamas iš vietinio artezinio vandens gręžinio. 

Buitinėms reikmėms bus sunaudojama apie 9 m3/d ir apie 3000 m3/metus 

geriamo vandens bei susidarys toks pat kiekis buitinių nuotekų. Vandens 

apskaita bus vykdoma pagal įrengtus vandens apskaitos prietaisus. 

2.2.4 Nuotekų tvarkymas 

PŪV susidarančios buitinės nuotekos bus surenkamos ir buitinių nuotekų tinklais 

nuvedamos į vietinius biologinius nuotekų valymo įrenginius. Išvalytos iki 

Paviršinių vandenų reglamente nustatytų užterštumo verčių, buitinės nuotekos 

išleidžiamoms į gamtinę aplinką, t.y. tvenkinį, buvusį karjerą, esantį apie 12 

metrų į rytus nuo rytinės PŪV sklypo ribos. Susidarančių nuotekų apskaita bus 

vykdoma pagal buitinėms reikmėms sunaudotą vandens kiekį, t.y. vandens 

apskaitos prietaiso rodmenis. 

Kremavimo procese susidarančios dujos prieš jų valymą bus ataušinamos 

uždaros aušinimo sistemos, užpildytos geriamo išvalyto vandens su priedais 

(glikolio), pagalba. Vanduo šioje sistemoje cirkuliuos uždaru ciklu. Pagal įrangos 

gamintojų rekomendacijas vanduo aušinimo sistemoje turi būti keičiamas kas 6-

7 metus. Priklausomai nuo šio vandens sudėties atlikus tyrimą, jis bus 

išleidžiamas į vietinius nuotekų valymo įrenginius arba surenkamas į specialias 

uždaras talpas ir išvežamas į artimiausius nuotekų valymo įrenginius prieš tai 

pasirašius su jais sutartį.  

Krematoriumo veikimo metu gamybinės nuotekos nesusidarys. Kremavimo 

įrangos valymui vanduo naudojamas nebus. Nedideli dulkių kiekiai aplink 

kremavimo įrengimus, ortakiai periodiškai bus valomi šepečio, dulkių siurblio 

pagalba.  

PŪV teritorijoje susidarys dviejų rūšių paviršinės nuotekos: a) paviršinės 

nuotekos surenkamos nuo teritorijų ir pastatų stogų, kurios nėra užterštos 

kenksmingomis aplinkai medžiagomis (pastato stogo, šaligatvių), kurios bus 

surenkamos vietiniais paviršinių nuotekų surinkimo tinklais ir be valymo 
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išleidžiamos į gamtinę aplinką; b) paviršinės nuotekos nuo galimai taršių 

teritorijų (845 m2 automobilių stovėjimo aikštelės), kurios bus surenkamos 

vietiniais nuotekų tinklais, apvalomos purvo ir naftos gaudyklėje ir išleidžiamos į 

gamtinę aplinką, t.y. tvenkinį, buvusį karjerą, esantį apie 12 m į rytus nuo 

rytinės PŪV sklypo ribos.  

2.2.5 Atliekų susidarymas ir numatomi tvarkymo būdai 

Atliekų susidarymas ir tvarkymas statybos darbų metu  

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. D1-637 patvirtintų "Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių" 

reikalavimais, statybos darbų metu statybvietėje bus rūšiuojamos tiek 

susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui 

tinkamos konstrukcijos (medžiagos), tiek ir kitos atliekos – antrinės žaliavos, 

pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos bus kaupiamos ir 

saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo 

dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 

atliekos bus kaupiamos ir saugomos remiantis LR aplinkos ministro 1999 metų 

liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintose "Atliekų tvarkymo taisyklėse" 

nustatytais reikalavimais ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne 

ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir 

žmonių sveikatai. Statybinės medžiagos, netinkamos antriniam panaudojimui 

bus išvežamos ir priduodamos į statybinių atliekų sąvartyną. Atliekų išvežimo 

sutartys bus  sudaromos tik su įmonėmis, turinčiomis tos kategorijos atliekas 

tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. 

Statybos darbų metu susidariusios atliekos po rūšiavimo, iki jų perdavimo 

atliekų tvarkytojams ar panaudojimo statybų darbams, kaupiamos aptvertoje 

teritorijoje konteineriuose ar uždaro tipo talpyklose. 

Statybinės atliekos statybos proceso metu bus rūšiuojamos į: 

› tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo 

gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių gaminių) – jos bus 

panaudotos aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams įrengti, 

teritorijų tvarkymui/įrengimui; 

› tinkamas perdirbti atliekas (betono, akyto betono, silikato, bituminių 

medžiagų) – baigiantis statybų darbams, bus pristatomos į perdirbimo 

gamyklas; 

› netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp 

jų tara ir pakuotė, užterštos kenksmingomis medžiagomis) – bus tvarkomos 

atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. 

Statybvietėje bus pildomas atliekų susidarymo apskaitos žurnalas, vedama 

susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, 

teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos 

apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio 

statyba. Dirvožemio augalinis sluoksnis statinių statybos zonoje bus nukastas ir 
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sandėliuojamas sklype, o baigus statybos darbus – panaudotas sklypo tvarkymo 

darbams ir apželdinimui.  

Atliekų susidarymas ir tvarkymas krematoriumo eksploatacijos metu 

PŪV metu pagalbiniame ūkyje susidarys mišrios komunalinės atliekos ir antrinės 

žaliavos (pakuočių atliekos, kitos stiklo, plastiko, metalo, popieriaus ir kartono 

atliekos), kurios bus rūšiuojamos vietoje ir pagal sudarytas sutartis 

perduodamos atleikas tvarkančioms įmonėms. Mišrios komunalinės atliekos ir 

išrūšiuotos antrinės žaliavos bus laikomos uždaruose konteineriuose ant 

asfaltuotos dangos iki jų perdavimo atliekų tvarkytojams.  

Iš kremavimo proceso išeinantys dūmai bus valomi efektyvia filtravimo sistema. 

Iš šios filtravimo sistemos sudarys dujų valymo atliekos, kurios bus surenkamos 

į keičiamas talpyklas. Talpyklos su atliekomis bus laikomos kremavimo krosnių 

patalpoje iki perdavimo registruotam atliekų tvarkytojui. Esant reikalui, iš 

išmetamų dujų valymo sistemos susidarančios atliekos bus ištiriamos ir, 

atsižvelgiant į jų sudedamąsias dalis, tvarkomos atitinkamoms atliekoms 

nustatytu būdu.  

Susidarantys atliekų kiekiai tiek objekto statybos darbų metu, tiek objekto 

eksploatacijos metu bus detalizuojami PAV ataskaitoje. 
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3 Informacija apie planuojamos ūkinės 

veiklos vietą ir jos gretimybes 

3.1 Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

Ūkinė veikla planuojama 3,5415 ha ploto kitos paskirties sklype, esančiame 

Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav., kurio kadastrinis Nr. 

5544/0006:77 (Lėbartų k. v.).  

Pietinėje pusėje sklypas ribojasi su III miškų grupei – apsauginiams miškams – 

priskirta miško paskirties žeme, vakarinėje pusėje – su IV miškų grupei – 

ūkiniams miškams – priskirta miško paskirties žeme. Šiaurinėje dalyje 

nagrinėjamas sklypas ribojasi su žemės ūkio paskirties sklypu (kad. nr. 

5544/0006:108 Lėbartų k.v.), rytinėje – su valstybinės žemės sklypu, kuriame 

už maždaug 12 m nuo PŪV sklypo ribos yra tvenkinys, buvęs karjeras.  

Aplink PŪV sklypą vyrauja žemės ūkio ir miško paskirties sklypai. Arčiausiai PŪV 

sklypo esantys kaimai: Kalviai – į šiaurės rytus, Ketvergiai – į rytus, Dumpiai – į 

pietvakarius. Planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse apie 1,2 km atstumu į 

pietvakarius veikia UAB ,,Toksika” Klaipėdos filialas, maždaug 470 m atstumu į 

pietvakarius - Klaipėdos regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Dumpių 

kaime bei maždaug 380 m atstumu į šiaurę - Lėbartų kapinės. Klaipėdos miesto 

riba yra už maždaug 2,3 km į šiaurės vakarus, Gargždai yra už maždaug 7,7 km 

į šiaurės rytus nuo PŪV teritorijos. PŪV gretimybių schema pateikiama 2 priede 

"Grafiniai priedai". 

3.2 Ūkinės veiklos teritorijos naudojimo 
reglamentas 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma žemės sklype kad. Nr. 5544/0006:77 

(Lėbartų k. v.). Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų 

teritorijos. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso UAB "Rūteda". Sklype nėra 

statinių. Žemės sklypui taip pat yra nustatytos šios žemės ir miško naudojimo 

sąlygos:  
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› gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio 

zonos – 3,4515 ha; 

› paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos – 0,017 ha; 

› paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos – 1,6597 ha. 

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo 

Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" 67 

punktu, krematoriumo normatyvinė sanitarinė apsaugos zona yra 200 m.  

Nekilnojamojo turto registro išrašas pateikiamas 1 priede "Dokumentai". Žemės 

sklypo planas pridedamas 2 priede "Grafiniai priedai". 

3.3 Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 
atitikimas strateginio ir teritorijų planavimo 
sprendiniams 

PŪV sklypo teritorijoje galioja šių planavimo dokumentų sprendiniai: 

› Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano sprendiniai; 

› Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai; 

› Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 – 2019 metų strateginio veiklos plano 

sprendiniai; 

› Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo 

specialiojo plano sprendiniai. 

PAV ataskaitoje bus detaliai išnagrinėti visi PŪV teritorijoje galiojantys planavimo 

dokumentai ir pateikta informacija apie PŪV PAV teritorijos atitikimą strateginio 

ir teritorijų planavimo sprendiniams, PAV ataskaitos rengimo etapo sąsaja su 

planavimo ir projektavimo etapais. 

3.4 Artimiausios urbanizuotos teritorijos 

Ūkinė veikla planuojama netoli kelio Klaipėda – Agluonėnai (Nr. 2202), šalia 

Ketvergių gyvenvietės. Artimiausi gyvenamieji namai, nuo planuojamo ūkinės 

veiklos teritorijos nutolę: 

› apie 520 m į šiaurę nutolęs arčiausiai PŪV sklypo esantis gyvenamasis 

namas, adresu H. Šojaus g. 5, Ketvergių k.; 

› apie 530 m į šiaurės rytus nutolęs gyvenamasis namas, adresu Liaukų g. 1, 

Ketvergių k.; 

› apie 1,08 km į šiaurės vakarus nutolęs gyvenamasis namas, adresu Dumpių 

g. 12, Dumpių k. 

› apie 570 m į šiaurę nutolę Sakmių g. namų valdos paskirties sklypai. 
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Planuojamos teritorijos gretimybėje yra apie 750 m atstumu į šiaurės rytus 

nutolusi Klaipėdos rajono Ketvergių pagrindinė mokykla.  

Darželių, pirminės sveikatos priežiūros punktų, kultūros namų aplink planuojamą 

teritoriją nėra.  

Klaipėdos miestas yra už maždaug 3 km nuo PŪV sklypo ribos, Dumpių miškas 

yra gretimybėse, kelias Klaipėda – Agluonėnai (2202) nutolęs apie 300 m 

atstumu. Artimiausias vandens telkinys – Minijos upė yra už 1,9 km, Kalvių 

karjeras yra už 0,5 km. 

Sklypas, kuriame planuojama statyti krematoriumą, nepatenka į saugomas 

teritorijas ir su jomis nesiriboja. PŪV teritorijos gretimybių žemėlapis pateiktas 2 

priede "Grafiniai priedai". 

3.5 Žemės gelmės ir dirvožemis  

Naudingų iškasenų telkiniai. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos 

duomenimis, naudingųjų iškasenų telkinių šalia PŪV sklypo teritorijos nėra. 

Artimiausi naudingųjų iškasenų telkiniai – Kalvių žvyro karjeras (reg. nr. 1598), 

nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 500 m pietryčių kryptimi. 

Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos 

parengtais geologinių reiškinių žemėlapiais, artimiausia nuošliauža-nuogriuva 

yra nuošliauža prie "Meškos galvos kopos", nuo nagrinėjamo sklypo ribos 

nutolusi apie 9,3 km atstumu į vakarus. 

Ūkinei teritorijai artimiausios eksploatuojamos požeminio vandens vandenvietės 

yra: 

› Dumpių nuotekų valymo įrenginiams priklausanti II grupės vandenvietė Nr. 

2662, esanti Dumpių kaime, Klaipėdos raj. sav., geologinis indeksas J3cl; 

nuo PŪV sklypo ribų nutolusi 665 m į pietvakarius. PŪV teritorija patenka į 

vandenvietės 3B juostą; 

› Vandenvietė Nr. 4274, esanti Ketvergių kaime, Klaipėdos r., geologinis 

indeksas J3cl, nuo PŪV sklypo ribų nutolusi apie 1,2 km į šiaurės rytus. 

Dirvožemis. Be žemdirbystės mechanizmų ir vandens sukeliamos erozijos 

Klaipėdos rajone labiau aktuali vėjo sukeliama erozija. Ją sąlygoja stiprūs virš 5-

6 m/s vėjai, mažai humusingi nepatvarios struktūros neatsparūs išpustymui 

smėlio dirvožemiai ir dideli bemiškiai dirbamų žemių plotai. Vėjo erozijos 

pavojingumą parodo kiekis bendrame žemės ūkio naudmenų plote – Klaipėdos 

rajone palyginti daug erozijai neatsparių smėlio dirvožemių, apie 18,7%. 

Nagrinėjamoje teritorijoje paplitę smėlžemio SD/AR dirvožemiai. Dirvožemio 

granuliometrinei sudėčiai būdingas sunkus ir vidutinio sunkumo priemolis. 

Valstybinio žemėtvarkos instituto duomenimis vidutinis žemės ūkio naudmenų 

našumo balas Klaipėdos rajono savivaldybėje  yra 39,5 (vidutinis šalyje 39,1 

balai). Mažo našumo žemės (iki 32 balų)  Klaipėdos  rajone sudaro apie 14% 

nuo bendro žemės ūkio naudmenų ploto. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje 



 

18 

 

     

KREMATORIUMO STATYBA IR EKSPLOATAVIMAS TOLEIKIŲ G. 2, TOLEIKIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. 

PAV PROGRAMA 

   

slūgso 27 – 32 balų dirvožemių klodai. Kadangi detalūs atskirų savivaldybių 

žemės ūkio naudmenų  eroduojamų dirvožemių tyrimai  paskutinį kartą buvo 

atlikti 1985 m., pateikiamus duomenis galima laikyti tik apytikriais ir nepilnai 

atspindinčiais dabartinę situaciją. 

3.6 Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, vietovės 
reljefas 

3.6.1 Informacija apie kraštovaizdį 

Pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos 

tipų identifikavimo studiją, PŪV teritorija priklauso V0H3-c pamatiniam 

vizualinės struktūros tipui, t. y. neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis 

kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais) ir vyraujančiomis atviromis, pilnai 

apžvelgiamomis erdvėmis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik 

vertikalūs dominantai.  

Pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos 

tipų identifikavimo studiją, nagrinėjamos ūkinės veiklos teritorijai būdinga 

mozaikinė stambioji horizontalioji biomorfotopų struktūra, mažo kontrastingumo 

pereinamojo aukščio vyraujanti agrokompleksų ir/arba pelkių (miškų plotai < 

500 ha) vertikalioji biomorfotopų struktūra, kaimų agrarinis plotinės 

technogenizacijos tipas su 1,501 – 2,000 km/kv. km infrastruktūros tinklo 

tankumu, mažo buferiškumo geocheminė toposistema ir išsklaidančios 

migracinės struktūros tipu. 

3.6.2 Informacija apie gamtinį karkasą 

Gamtinis karkasas – tai vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų 

tinklas, jungiantis gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas – rezervatus, 

draustinius, valstybinius parkus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus, 

ekologines apsaugos zonas bei kitas ekologiškai svarbias vandenų, miškų, žemės 

ūkio, kitos paskirties teritorijas. Remiantis Aplinkos apsaugos įstatymo 12 str. 

bei Saugomų teritorijų įstatymo 21 ir 22 str. nuostatomis, visas šalies gamtinis 

karkasas nėra išskirtas į atskirą saugomų teritorijų kategoriją, t. y. tas 

saugomas teritorijas, kurios Lietuvoje registruojamos saugomų teritorijų 

valstybės kadastre. Šiose teritorijose ūkinę veiklą reglamentuoja atitinkami 

Saugomų teritorijų ir kiti įstatymai bei Gamtinio karkaso nuostatai.   

Pagal geosistemų, kurios atlieka ekokompensacines funkcijas, dydį ir svarbą 

gamtinio karkaso struktūrinės dalys skirstomos į europinės, nacionalinės, 

regioninės ir vietinės reikšmės. Pagal natūralumo laipsnį ir gebėjimą atlikti 

ekologinio kompensavimo funkcijas, teritorijų planavimo dokumentuose 

išskiriamos patikimo, riboto ir silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso 

teritorijos.  

Atsižvelgiant į Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano, 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano bei Klaipėdos rajono 
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savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano sprendinius, 

PŪV sklypas patenka į regioninės geoekologinės takoskyros teritoriją, kurį yra 

gamtinio karkaso dalis (žr. 3.2 pav.). Sklype galioja dvi geoekologinės 

takoskyros rūšys: T1 – patikimas ekologinis kompensavimas (išlaikomas ir 

saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis) ir T3 – silpnas 

ekogeologinis kompensavimas (grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio 

natūralumą atkuriantys elementai). Todėl remiantis Gamtinio karkaso nuostatais 

(TAR, 2014, Nr. 2014-00264), PAV ataskaitoje bus išnagrinėtas PŪV poveikis 

gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, numatytos priemonės 

antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei 

įvairovei išsaugoti ar atkurti. 

 

3.2 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio 

tvarkymo specialiojo plano Gamtinio karkaso brėžinio 

3.6.3 Informacija apie vietovės reljefą 

Geomorfologinio ir fizinio – geografinio Lietuvos rajonavimo požiūriu 

planuojamos ūkinės veiklos vieta yra Lietuvos vakarų Žemaičių žemumoje. 

Mikrorajono reljefas fliuvioglacialinis, prieledyninis. Nagrinėjamai vietovei 

būdingas lygus reljefas. Žemės paviršiaus altitudė ūkinės veiklos sklypo 

teritorijoje svyruoja nuo 13 m iki 15 m. 

3.7 Hidrografinis tinklas 

Artimiausi paviršinio vandens telkiniai (žr. 3.2 pav.): 
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› dirbtinis vandens telkinys, buvęs karjeras, nuo planuojamos ūkinės veiklos 

sklypo ribos yra nutolęs apie 12 m į rytus; 

› dirbtinis nepratekamas Kalvių žvyro karjeras nuo rytinės PŪV sklypo ribos 

nutolęs į pietryčius 500 m atstumu; 

› Ketvergių upelis, pažymėtas Lietuvos vandens telkinių kadastre, kuris teka 

1,2 m atstumu į šiaurės rytus nuo nagrinėjamo sklypo ribų; 

› Tvenkinys, nutolęs 960 m atstumu į pietus nuo nagrinėjamo sklypo ribų, LR 

upių, ežerų ir tvenkinių kadastre neturi pavadinimo ir/ar identifikavimo 

kodo; 

› Minijos upė (vandentakio kodas 17010001), nutolusi 1,84 km atstumu į 

rytus nuo nagrinėjamo sklypo ribų. 

 

3.2 pav. PŪV teritorijos padėtis upių, ežerų ir tvenkinių atžvilgiu 

(https://uetk.am.lt/portal/) 

Apsaugos zona ir pakrantės apsaugos juosta. Pagal Nekilnojamo turto registro 

centrinio duomenų banko išrašo duomenis ir upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą, 

PŪV teritorijos rytinė dalis patenka į paviršinio vandens telkinio (tvenkinio) 

apsaugos zoną (1,6597 ha) ir pakrantės apsaugos juostą (0,017 ha). Vandens 

telkinys, buvęs karjeras, nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribos yra 

nutolęs apie 12 m į rytus, kuris LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastre neturi 

pavadinimo ir/ar identifikavimo kodo. Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2007-02-14 įsakymo Nr. D1-98 „Dėl paviršinių vandens telkinių 

apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo“ 

patvirtinimu tvenkinio apsaugos zona – 100 m, pakrantės apsaugos juosta – 5 

m. Tvenkinio apsaugos zona pavaizduota 3.2 pav. ir 2 priede "Grafiniai priedai". 

https://uetk.am.lt/portal/
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Tvenkinio apsaugos zonoje ir apsaugos juostoje nebus įrengti draudžiami 

objektai bei nebus vykdoma kita draudžiama veikla, nurodyta Lietuvos 

Respublikos vyriausybės nutarimu 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343 „Dėl 

specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 126 ir 127 punktuose. 

3.8 Saugomos teritorijos 

Planuojamos ūkinės veiklos sklypas neturi saugomos teritorijos statuso ir 

nepatenka į Natura 2000 tinklo teritorijas. Remiantis Aplinkos ministro 2009 

balandžio mėn. 22 d. įsakymu Nr. D1–210 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių 

buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti 

Europos Komisijai“, arčiausiai nagrinėjamo sklypo ribų nutolusi 500 m į 

pietryčius teritorija, patenkanti į Natura 2000 tinklą, yra Kalvių karjeras 

(vietovės identifikatorius – LTKLAB003) (3.3 pav.). Karjero priskyrimo Natura 

2000 paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms (PAST) tikslas – Upinei žuvėdrai 

(Sterna hirundo) apsaugoti. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai bus 

lokalus, Natura 2000 teritorijoms poveikis nenumatomas (3.3 pav.). 

Kita arčiausiai nagrinėjamo PŪV sklypo esanti saugoma teritorija, nutolusi per 

1,6 km į rytus, yra Minijos upės slėnis. Minijos upė priskiriama Natura 2000 

buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms (BAST) (vietovės identifikatorius – 

LTKLA0007) dėl Kartuolės, Ovaliosios geldutės, Paprastojo kirtiklio, Paprastojo 

kūjagalvio, Pleištinės skėtės ir Upinės nėgės apsaugos, bei paukščių apsaugai 

svarbioms teritorijoms (PAST) (vietovės identifikatorius – LTKLAB005) dėl 

Greižlės (Crex crex) ir tulžių (Alcedo atthis) apsaugos. 

 

3.3 pav. PŪV teritorijos padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu 

(https://stk.am.lt/portal/) 
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3.9 Biotopai ir biologinė įvairovė 

Nagrinėjamo sklypo pietinė ir vakarinė dalis ribojasi su Dumpių mišku, 

priklausančiu Kretingos miškų urėdijai, Šernų girininkijai. Pietinėje dalyje esantis 

miškas priskirtas III miškų grupei – apsauginiams miškams, vakarinėje – IV 

miškų grupei – ūkiniams miškams. 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje geotopų nėra. Artimiausias geotopas, nuo 

PŪV sklypo pietinės ribos nutolęs 277 m – akmuo Baravykas, buvęs valstybinės 

reikšmės geologinis gamtos paveldo objektas, Dovilų apylinkėse, Dumpių miške. 

Remiantis 2017 metų birželio mėn. 1 d. suformuotu išrašu iš Saugomų rūšių 

informacines sistemos Nr. SRIS-2017-12934589, artimiausia biotopų buveinėse 

esanti saugomos rūšies radavietė yra Jūrinio kirliko (lot. Charadrius hiaticula) 

(RAD-CHAHIA073695), nuo planuojamos ūkinės veiklos rytinės sklypo ribos 

nutolusi apie 280 m į rytus. Radavietės būsena yra stabili, vystymosi stadija – 

suaugęs individas, kuris stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.). 

Visos artimiausios žemės sklypo, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė 

veikla, ir jo aplinkoje aptinkamos saugomos rūšys, jų augavietės ir radavietės 

pavaizduotos 3.4 pav. 

 

3.4 pav. PŪV aplinkoje aptinkamos saugomų rūšių radavietės ir augavietės (SRIS) 

3.10 Nekilnojamosios kultūros vertybės 

Nagrinėjamame sklype, kuriame planuojama ūkinė veikla, nėra kultūros paveldo 

objektų. Remiantis Kultūros paveldo departamento duomenimis, artimiausi 

nagrinėjamai teritorijai kultūros paveldo objektai: 
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› Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Alfonso Žalio 

kapas (unikalus Nr. 31638) – nuo PŪV sklypo ribų nutolęs per 630 km į 

šiaurės vakarus; 

› Toleikių kapinynas (unikalus Nr. 6181) – nuo PŪV sklypo ribų nutolęs per 

1,56 km į šiaurės vakarus; 

› Ketvergių kaimo senosios kapinės (unikalus Nr. 24369) – nuo PŪV sklypo 

ribų nutolusios per 1,7 km į pietryčius; 

› Kalvių kaimo evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės (unikalus Nr. 

24368) – nuo PŪV sklypo ribų nutolusios per 1,8 km į šiaurės rytus. 
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4 PAV ataskaitos rengimo nuostatos, 

apimtis ir turinys 

4.1 PŪV poveikio aplinkai vertinimo nuostatos 

› PŪV poveikio aplinkai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis vertinimo 

proceso laikotarpiu galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

įstatymų ir normatyvinių aktų, standartų, projektavimo taisyklių, 

rekomendacijų bei metodikų reikalavimais. Pagrindinis jų – PAV įstatymas 

bei su juo susiję poįstatyminiai teisės aktai, kuriais reglamentuota PAV 

proceso eiga, parengtų dokumentų (PAV programos ir PAV bei PVSV 

ataskaitų) viešinimas bei derinimas su vertinimo subjektais. 

› Kadangi PŪV susijusi su nauja statyba, PAV bus atliekamas tiek 

statybos/įrengimo, tiek eksploatacijos etapams.  

› Poveikio aplinkai vertinimo metu bus įvertintas ir palygintas svarstomų 

alternatyvų, įskaitant nulinę, poveikis aplinkai.   

4.2 Poveikio aplinkai vertinimo metodai 

PAV ir PVSV proceso metu taikomi metodai apims: 

› Duomenų apie planuojamą ūkinę veiklą bei jos vietą, gautų iš pirminių ir 

antrinių šaltinių, analizė; renkant ir analizuojant esamos situacijos 

duomenis, PAV rengėjas konsultuosis su atitinkamomis susijusiomis 

valstybės institucijomis, PŪV organizatoriumi. 

› Statistinių duomenų analizė;  

› Informacijos, susijusios su krematoriumų daromu poveikiu aplinkos 

komponentams, analizė, remiantis ES šalių patirtimi, metodikomis, 

rekomendacijomis, duomenų bazėmis, moksliniais straipsniais, tyrimais ir 

kt.; 
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› Oro taršos ir kvapų įvertinimui bus naudojama AermodView kompiuterinė 

modeliavimo programa; 

› Triukšmo sklaidos skaičiavimui ir triukšmo lygių nustatymui bus naudojama 

kompiuterinė programa CadnaA; 

› Aplinkosauginiu požiūriu vertinant PŪV įrenginius ir technologijas, bus 

vadovaujamasi informacija apie geriausiai prieinamus gamybos būdus 

(GPGB); 

› PAV ataskaitos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dalis bus rengiama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. 

liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 patvirtintais Poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo metodiniais nurodymais.  

› PAV dokumentų rengėjas – UAB „COWI Lietuva“, turinti licenciją poveikio 

visuomenės sveikatai vertinti (Licencijos Nr. V00026, kopija pridedama 1 

priede "Dokumentai"). 

4.3 Siūlomas PAV ataskaitos turinys 

PAV ataskaitos pavadinimas: Krematoriumo statyba ir eksploatavimas 

Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

Ataskaitą sudarys dvi pagrindinės dalys: tekstinė dalis (A) ir grafiniai bei 

tekstiniai priedai (B). 

Būsimos PAV ataskaitos preliminarus turinys (kuris gali nežymiai keistis) 

pateiktas žemiau. Šios programos 4.4 skyriuje išvardinti pagrindiniai PŪV 

poveikiai aplinkos komponentams, preliminariai numatyta jų tikimybė, išvardinti 

vertinimo metodai. 

Krematoriumo statyba ir eksploatavimas Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų 

sen., Klaipėdos r. sav. poveikio aplinkai vertinimas 

 

ĮVADAS 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1 Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) 

1.2 Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjas (vykdytojas) 

1.3 Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, aprašymas ir įgyvendinimo 

terminai 

1.4 Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų sąsaja su projektavimo etapais 

1.5 Duomenys apie gaminius (produkciją) 

1.6 Energetinių resursų poreikis ir šaltiniai 

1.7 Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar 

preparatus 

1.8 Numatomos prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygos 

  

II. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

2.1 Planuojamos ūkinės veiklos technologinių procesų aprašymas 

2.2 Siūlomų gamybos būdų palyginimas su geriausiais prieinamais 
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gamybos būdais (GPGB)  

  

III. ATLIEKOS 

IV. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS 

APLINKOS KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIOS 

PRIEMONĖS 

4.1 Poveikis vandenims 

4.1.1 Informacija apie vietovę 

4.1.2 Planuojamas vandens naudojimas 

4.1.3 Planuojama vandenų tarša 

4.1.4 Galimas (numatomas) poveikis vandens telkiniams 

4.1.5 Poveikio sumažinimo priemonės 

 

4.2 Aplinkos oras 

4.2.1 Informacija apie vietovę 

4.2.2 Į aplinkos orą išmetami teršalai 

4.2.3 Aplinkos oro užterštumo prognozė 

4.2.4 Poveikio sumažinimo priemonės 

 

4.3 Dirvožemis 

4.3.1 Informacija apie vietovę 

4.3.2 Galimas (numatomas) poveikis 

4.3.3 Poveikio sumažinimo priemonės 

 

4.4 Žemės gelmės 

4.4.1 Informacija apie vietovę 

4.4.2 Galimas (numatomas) poveikis 

4.4.3 Poveikį mažinančios priemonės 

  

4.5 Biologinė įvairovė 

4.5.1 Informacija apie vietovę 

4.5.2 Galimas (numatomas) poveikis 

4.5.3 Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės 

  

4.6 Kraštovaizdis 

4.6.1 Informacija apie vietovę 

4.6.2 Galimas (numatomas) poveikis 

4.6.3 Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės 

  

4.7 Socialinė ekonominė aplinka 

4.7.1 Informacija apie vietovę 

4.7.2 Galimas (numatomas) poveikis 

4.7.3 Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės 

  

4.8 Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros paveldo objektai ir vietovės 

4.8.1 Informacija apie vietovę 

4.8.2 Galimas (numatomas) poveikis 

4.8.3 Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės 

  

4.9 Visuomenės sveikata 

4.9.1 Bendra informacija 

4.9.2 Galimas (numatomas) poveikis 

4.9.3 Poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės 

  

V. Tarpvalstybinis poveikis 

VI. Alternatyvų analizė 
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VII. Monitoringas 

VIII. Rizikos analizė ir jos vertinimas 

IX. Problemų aprašymas 

 PAV ataskaitos santrauka 

 Literatūros sąrašas 

 Tekstiniai ir grafiniai priedai 

4.4 PŪV galimas poveikis įvairiems aplinkos 
komponentams ir poveikį mažinančios 
priemonės 

Įgyvendinus PŪV, galimi poveikiai šiems aplinkos komponentams: 

› Gamtinės aplinkos: 

› aplinkos orui (aplinkos oro teršalai ir kvapai);  

› paviršiniam vandeniui; 

› biologinei įvairovei (augmenijai ir gyvūnijai);  

› dirvožemiui;  

› žemės gelmėms; 

› kraštovaizdžiui ir saugomoms teritorijoms. 

› Socialinės – ekonominės aplinkos:  

› visuomenei ir jos sveikatai;  

› socialinei aplinkai ir materialiajam turtui; 

› kultūros paveldui. 

4.4.1 PŪV poveikis vandenims 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija PŪV teritorijoje nėra paviršinio vandens telkinių, 

įtrauktų į LR Upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą. 

Artimiausias vandens telkinys, buvęs karjeras, nuo 

PŪV sklypo ribos nutolęs apie 12 m į rytus. PŪV 

teritorijos rytinė dalis patenka į paviršinio vandens 

telkinio (tvenkinio) apsaugos zoną (1,6597 ha) ir 

pakrantės apsaugos juostą (0,017 ha). Išsamesnė 

informacija apie artimiausius pavišinius vandens 

telkinius pateikiama Programos 3.7 skyriuje. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

Vykdant PŪV personalo ir lankytojų buities 

reikmėms bus naudojamas geriamasis vanduo, 

kuris bus tiekiamas įrengus vietinį vandens gręžinį. 

Susidarančios buitinės nuotekos bus valomos 

biologiniuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose, 

o išvalytos išleidžiamoms į gamtinę aplinką – 

tvenkinį, buvusį karjerą, esantį apie 12 m į rytus 

nuo rytinės PŪV sklypo ribos. 

Kremavimo procese susidarančios dujos prieš jų 
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valymą bus ataušinamos uždaros vandens 

recirkuliacinės sistemos pagalba. Normaliom 

krematoriumo veikimo sąlygom nuotekų iš šios 

sistemos nesusidarys. 

Sąlyginai švarios paviršinės nuotekos nuo stogų ir 

kietų dangų be valymo bus išleidžiamos į gamtinę 

aplinką, o paviršinės nuotekos nuo potencialiai 

taršių teritorijų (automobilių stovėjimo aikštelių) 

apvalomos purvo ir naftos gaudyklėje ir 

išleidžiamos į gamtinę aplinką - tvenkinį, buvusį 

karjerą, esantį apie 12 m į rytus nuo rytinės PŪV 

sklypo ribos. Išsamesnė galimo poveikio 

paviršiniams vandens telkiniams ir vandenvietėms 

analizė bus pateikta PŪV PAV ataskaitoje. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Buitinės nuotekos bus surenkamos ir valomos 

vietiniuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose iki 

Paviršinių vandenų reglamente nustatytų 

užterštumo verčių, taikomų nuotekoms, 

išleidžiamoms į paviršinius vandens telkinius. 

Paviršinės nuotekos nuo potencialiai taršių teritorijų 

(automobilių stovėjimo aikštelių) apvalomos purvo 

ir naftos gaudyklėje ir išleidžiamos į gamtinę 

aplinką. 

Įvertinus galimą poveikį bei jo mastą, PAV 

ataskaitoje gali būti numatytos papildomos ir/arba 

kitos poveikio sumažinimo priemonės.   

Vertinimo metodas Bus atlikta pirminių ir antrinių informacijos šaltinių 

ir statistinių duomenų analizė; PAV ataskaitoje bus 

pateiktas sklypo planas su pažymėtu gręžiniu bei 

nuotekų tvarkymo sprendiniais, informacija apie 

paviršinius vandens telkinius, paviršinių nuotekų 

kiekių ir kiti skaičiavimai (pagal poreikį). 

Artimiausios vandenvietės ir galimas poveikis joms 

bus vertinamas remiantis Lietuvos higienos normos 

HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos 

zonų nustatymas ir priežiūra“ 3 priedas ir LGT 

informacinės sistemos Geolis „Vandenvietės“ 

duomenimis. 

4.4.2 PŪV poveikis aplinkos orui 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Žemės sklype, kuriame numatoma PŪV, šiuo metu 

jokia veikla nevykdoma, nėra jokių pastatų, 

įrenginių ar inžinerinių tinklų. Aplink PŪV sklypą 

vyrauja žemės ūkio ir miško paskirties sklypai. 

Šiaurinė sklypo riba sutampa su žemės ūkio 

paskirties sklypu, o rytinė - su sklypu, kuriame 12 

m atstumu nuo PŪV teritorijos yra tvenkinys (buvęs 

karjeras). Aplink vyrauja žemės ūkio ir miško 

paskirties sklypai. Išsamesnė esamos situacijos 
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analizė bus pateikta PAV ataskaitoje. 

Poveikis statybos darbų 

metu 

Prieš pradedant ūkinę veiklą, bus vykdomi statybos 

darbai (statomas pastatas, įrengiamos automobilių 

stovėjimo aikštelės, tiesiami komunikacijų tinklai). 

Šių darbų metu galimas laikinas ir nežymus 

poveikis aplinkos oro kokybei dėl išmetimų iš 

statybos ir pervežimo darbams naudojamų 

transporto priemonių ir mašinų su vidaus degimo 

varikliais. Galimas dulkėjimas dėl žemės darbų ir 

transporto priemonių judėjimo teritorijoje. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

PŪV vykdymo metu į aplinkos orą teršalai išsiskirs 

iš šių šaltinių: 

› Krematoriumo kaminas, iš kurio numatomi šių 

teršalų išmetimai: anglies monoksidas, azoto 

oksidai, keitosios dalelės, sietos dioksidas, 

lakūs organiniai junginiai, kadmis, talis, 

gyvsidabris ir jo junginiai, švinas, arsenas, 

chromas, varis, nikelis, cinkas, 

dioksinai/furanai, benzo(a)pirenas, 

heksachlorbenzenas;  

› Rezervinės gamtinių dujų katilinės kaminas, 

kurioje bus gamina šiluminė energija 

planuojamo pastato patalpų šildymui. 

Išmetami teršalai: anglies monoksidas ir azoto 

oksidai; 

› Transporto priemonių vidaus degimo varikliai, 

iš kurių išsiskirs: anglies monoksidas, azoto 

oksidai, sieros dioksidas ir lakieji organiniai 

junginiai. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Kremavimo metu išsiskiriantys degimo produktų 

likučiai, kurių neįmanoma pašalinti taikant 

deginimo procesą, bus išvalomi išmetamųjų dujų 

valymo įranga, kurios efektyvumas 99 %. Atlikus 

aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus ir 

nustačius teršalų pažemio koncentracijų ribinių 

verčių viršijimus, bus pateikti aplinkos oro taršos 

reguliavimo (teršalų išsiskyrimo mažinimo, 

išmetamų dujų valymo, išmetimo parametrų 

gerinimo įrenginių įrengimo ir kt.) techniniai 

sprendiniai, bei pateikti papildomi aplinkos oro 

teršalų sklaidos skaičiavimai įgyvendinus šiuos 

techninius sprendinius. 

Eksploatuojant kremavimo įrenginį bus vykdomas 

išmetamų į aplinką teršalų monitoringas. 

Kremavimo įrenginio antrinėje degimo kameroje 

bus nepertraukiamai (nuolatos) matuojama 

temperatūra, o iš taršos šaltinio išeinančiose dujose 

– deguonies kiekis, anglies monoksido, dujinių 

organinių medžiagų, vandenilio chlorido ir kietųjų 

dalelių koncentracija. 

Vertinimo metodas Numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų kiekių 

skaičiavimai bus atlikti vadovaujantis Europos 

aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų 
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apskaitos metodikos (anglų kalba – EMEP/EEA Air 

pollutant emission inventory guidebook 2016) 

pirmos ir antros pakopos (angl. Tier 1 ir Tier 2) 

skaičiavimo būdu 

(http://www.eea.europa.eu/publications/emep-

eea-guidebook-2016 ), kuris įrašytas į Aplinkos 

ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 

patvirtintų metodikų sąrašą. Pagal poreikį, bus 

naudojamos ir kitos teršalų vertinimo metodikos, 

patvirtintos minėtu įsakymu.  

Siekiant įvertinti PŪV poveikį aplinkos orui, bus 

atliktas teršalų sklaidos modeliavimas naudojant 

AERMOD View kompiuterinę programą, įvertinant 5 

metų meteorologinius duomenis nagrinėjamoje 

vietovėje, bei foninį užterštumą.  

Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų 

pažemio koncentracijos bus palygintos su 

atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo 

vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos 

ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro 

užterštumo normų nustatymo”. Amoniako, geležies 

oksido ir mangano oksidų pažemio koncentracijos 

bus palygintos su vienkartinėmis (pusės valandos) 

ribinėmis vertėmis, kurios nustatytos 2007-06-11 

LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro  

įsakymu Nr. D1-329/V-469 "Teršalų, kurių kiekis 

aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos 

kriterijus, sąrašas ir teršalų, kurių kiekis aplinkos 

ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas 

ir ribinių aplinkos oro užterštumo vertės". 

4.4.3 PŪV poveikis dirvožemiui 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Informacija pateikta Programos 3.5 skyriuje. 

Išsamesnė esamos situacijos analizė, pateikiant 

duomenis apie nagrinėjamos teritorijos užterštumą 

ir artimiausius teršiančius objektus, bus pateikta 

PAV ataskaitoje.  

Poveikis statybos darbų 

metu 

Statybos metu galimas laikinas poveikis 

dirvožemiui, t. y. dėl grunto kasimo darbų, 

autotransporto judėjimo.  

Išsamesnė informacija bus pateikta PAV ataskaitoje 

– įvertintas nukasamo dirvožemio tūris, jo laikino 

saugojimo sprendimai ir pan. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

Objekto eksploatacijos metu, dėl planuojamų 

nuotekų tvarkymo sprendinių, kieta, vandeniui 

nelaidžia danga dengtų kelių ir automobilių 

parkavimo aikštelių, reikšmingas neigiamas 

poveikis dirvožemiui nenumatomas. Išsamesnė 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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analizė bus pateikta PAV ataskaitoje. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Atliekant statybos darbus bus laikomasi statybos 

reglamento reikalavimų, kad darbų metu 

naudojamos medžiagos ir/ar susidariusios atliekos 

nepatektų į gruntą ar požeminius vandenis. 

Dirvožemis, nuimtas vykdant žemės darbus, 

laikinai bus saugomas kaupuose ir, baigus statybos 

darbus, bus panaudotas teritorijos tvarkymui, 

reljefo formavimui.   

Eksploatacijos metu galimo poveikio dirvožemiui 

bus išvengiama įrengus ir tinkamai eksploatuojant 

buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, 

kietąsias dangas transporto judėjimo ir stovėjimo 

teritorijose. Išsamesnė analizė bus pateikta PAV 

ataskaitoje. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių ir atliktų tyrimų 

duomenų analizė, skaičiavimai, planuojamų 

technologijų analizė, ir kt. 

4.4.4 PŪV poveikis žemės gelmėms 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija PŪV numatoma vykdyti komercinės paskirties 

objektų teritorijų sklype, kuriame šiuo metu nėra 

vykdoma jokia veikla. Platesnė informacija 

pateikiama 3.5 skyriuje.  

Poveikis statybos darbų 

metu 

PŪV vykdyti reikalingų pastatų bei inžinerinių 

įrenginių statybos metu bus daromos iškasos, 

pažeidžiančios natūralų viršutinį žemės sluoksnį, 

vietomis pasiekiant ir gruntinio vandens lygį. 

Galimas laikinas nežymus hidrodinaminių ir 

hidrocheminių gruntinio vandens sluoksnio ir 

aeracijos zonos grunto savybių sutrikdymas.  

Įrengiant eksploatacinį artezinį gręžinį, bus 

įsigilinama į gilesnius žemės sluoksnius, todėl gali 

būti pažeisti ir/arba užteršti spūdiniai vandeningi 

horizontai. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

Normaliomis sąlygomis neigiamas poveikis žemės 

gelmėms mažai tikėtinas (išskyrus hidrodinaminį 

poveikį eksploatuojamame vandeningame 

horizonte, kuris pakankamai menkas, kad darytų 

neigiamą poveikį). Krematoriumo eksploatacijos 

metu reikšmingas neigiamas poveikis dirvožemiui 

nenumatomas. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Artezinio gręžinio įrengimas, laikantis visų techninių 

ir saugumo reikalavimų. Išgaunamų vandens 

išteklius bus vykdoma apskaita, nustatoma 

vandenvietės apsaugos zona. 

PŪV iš esmės darys teigiamą poveikį žemės 

gelmėms lyginant su alternatyviu žmonių laidojimu 
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kapinėse. 

Vertinimo metodas Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazės ir kitų 

prieinamų šaltinių duomenų analizė ir vertinimas. 

4.4.5 PŪV poveikis biologinei įvairovei 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje geotopų 

nėra. Artimiausias geotopas, nuo PŪV skypo 

pietinės ribos nutolęs 277 m – akmuo Baravykas, 

buvęs valstybinės reikšmės geologinis gamtos 

paveldo objektas, Dovilų apylinkėse, Dumpių 

miške. Išsamiau aprašyta 3.9 skyriuje. 

Nagrinėjamas PŪV sklypas nepatenka ir nesiriboja 

su saugomomis teritorijomis, artimiausia jų nuo 

sklypo ribų nutolusi 500 m į pietryčius teritorija, 

patenkanti į Natura 2000 tinklą, yra Kalvių 

karjeras. Išsamiau aprašyta 3.8 skyriuje. 

Poveikis statybos darbų 

metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Poveikio sumažinimo priemonės nėra tikslingos. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių, žemėlapių ir duomenų 

bazių analizė. 

4.4.6 PŪV poveikis kraštovaizdžiui 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Detalesnė informacija pateikiama 3.6.1 skyriuje. 

PAV ataskaitoje bus pateikta žemėveikslių, 

žemėnaudos struktūra bei jos kitimas, šio kitimo 

poveikis kraštovaizdžio stabilumui. 

PŪV sklypas patenka į regioninės geoekologinės 

takoskyros teritoriją, kurį yra gamtinio karkaso 

dalis, todėl PAV ataskaitoje bus išnagrinėtas PŪV 

poveikis gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei 

įvairovei. 

Poveikis statybos darbų 

metu 

Planuojamo vieno aukšto krematoriumo pastato, 

krematoriumo ir rezervinės katilinės kaminų 

statyba nežymiai pakeis vizualinę vietos 

charakteristiką su vyraujančiomis atviromis, pilnai 

apžvelgiamomis erdvėmis ir išreikštais vertikaliais 

dominantais. 

Poveikis eksploatacijos Poveikis eksploatacijos metu nežymiai pakeis 
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metu vizualinę vietos charakteristiką, nes numatomas 

vieno aukšto pastatas, krematoriumo ir rezervinės 

katilinės kaminai šiek tiek išsiskirs iš bendro 

teritorijos  kraštovaizdžio konteksto, bet nesukels 

ženklios aplinkinių teritorijų ir esamo kraštovaizdžio 

kaitos ar urbanizacijos lygio padidėjimo. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

PAV ataskaitoje nustačius PŪV poveikį 

gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, 

esant poreikiui, gali būti svarstomos papildomos 

poveikį mažinančios priemonės. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių, atliktų tyrimų ir studijų 

duomenų, žemėlapių ir vaizdinės informacijos 

analizė; poveikio vertinimas lyginant nulinę 

alternatyvą su kitomis. 

4.4.7 PŪV poveikis socialinei-ekonominei aplinkai 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija PAV ataskaitoje bus įvertinti PŪV vietą supančių 

teritorijų gyventojų demografiniai, migracijos, 

populiacijos charakteristikų, darbo rinkos bei su 

investicijomis ir žemės kaina susiję rodikliai.  

Poveikis statybos darbų 

metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

PAV ataskaitoje bus išnagrinėtas galimas PŪV 

poveikis ekonominėms sąlygoms, darbo rinkai, 

investicijoms, turto kainai, demografijai, gyvenimo 

sąlygoms nagrinėjamoje teritorijoje. Taip pat bus 

įvertinti dėl veiklos galimi visuomenės konfliktai. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Remiantis PAV ataskaitoje atlikta analize, esant 

poreikiui, bus svarstomos poveikio sumažinimo 

priemonės. 

Vertinimo metodas Informacijos šaltinių ir duomenų bazių analizė. 

4.4.8 PŪV poveikis etninei-kultūrinei aplinkai, kultūros 

paveldo objektams ir vietovėms 

 Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Į nagrinėjamo PŪV sklypo ribas nepatenka ir jis 

nesiriboja su nekilnojamo kultūros paveldo 

objektais, artimiausias objektas nuo PŪV sklypo 

ribų nutolęs per 630 km į šiaurės vakarus – 

Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto 

signataro Alfonso Žalio kapas. Išsamesnė 

informacija pateikta 3.10 skyriuje. 

Poveikis statybos darbų Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 
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metu 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Poveikio sumažinimo priemonės nėra tikslingos. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių, žemėlapių ir duomenų 

bazių analizė. 

4.4.9 PŪV poveikis visuomenės sveikatai  

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija PAV ataskaitoje bus išsamiai aprašyta ir įvertinta 

esama visuomenės sveikatos būklė ir artimiausios 

gyvenamosios, visuomeninės ir rekreacinės 

paskirties teritorijos. 

Poveikis statybos darbų 

metu 

Tikėtinas laikinas poveikis objekto statybos metu 

(transporto priemonių ir mechanizmų triukšmas, 

judėjimas, aplinkos oro tarša ir kt.). 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

PAV ataskaitoje bus išsamiai aprašyti ir įvertinti 

darantys įtaką visuomenės sveikatai veiksniai 

(cheminiai, fizikiniai, psichologiniai ir kt.), atliktas 

PŪV keliamos taršos, galinčios daryti poveikį 

visuomenės sveikatai, vertinimas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl 

specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 

patvirtinimo“ 67 p., krematoriumams 

reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos 

dydis yra 200 m. PAV ataskaitoje, atlikus taršos, 

galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, 

vertinimą, bus nustatytos tokios SAZ ribos, kad 

taršos objekto keliama tarša, kurios rodiklių ribinės 

vertės reglamentuotos teisės norminiuose aktuose, 

už SAZ ribų neviršytų teisės norminiuose aktuose 

gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės 

paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos 

verčių. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Remiantis PAV ataskaitoje atlikta analize, esant 

poreikiui, bus svarstomos ir vertinamos 

technologinės alternatyvos, aplinkos monitoringo 

poreikis, neigiamą poveikį mažinančių priemonių 

pasirinkimo aspektai bei kompensacinės priemonės.   

Vertinimo metodas PAV ataskaitos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo dalis bus rengiama vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 patvirtintais 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodiniais nurodymais. PŪV vietą supančių 

teritorijų gyventojų demografinių rodiklių 

duomenys ir gyventojų sergamumo duomenys bus 
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pateikiami iš Higienos instituto, Lietuvos statistikos 

departamento duomenų bazių.  

Siekiant įvertinti PŪV triukšmo poveikį visuomenės 

sveikatai, bus atliktas triukšmo sklaidos 

modeliavimas naudojant CADNA/A kompiuterinę 

programą. Skaičiavimų rezultatai bus lyginami su 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytais triukšmo 

ribiniais dydžiais. 

Sanitarinė apsaugos zona bus nustatyta remiantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 

patvirtintomis Sanitarinių apsaugos zonų ribų 

nustatymo ir režimo taisyklėmis. 

4.5 Kiti PAV ataskaitoje planuojami nagrinėti 
aspektai 

4.5.1 Tarpvalstybinis poveikis 

Planuojamos ūkinės veiklos objektas yra vakarinėje Lietuvos dalyje, Klaipėdos 

rajone, kuris nesiriboja su kaimyninėmis šalimis. Nuo PŪV teritorijos Rusijos 

valstybinė siena yra nutolusi apie 39 km į pietus, o Latvijos Respublikos siena – 

daugiau kaip 48 km. Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos mastą ir poveikį 

aplinkai, planuojama ūkinė veikla neturės tarpvalstybinio poveikio, todėl šis 

aspektas PAV ataskaitoje nebus plačiau nagrinėjamas. 

4.5.2 Alternatyvų analizė 

PŪV poveikio aplinkai metu bus išnagrinėtos ir palygintos šios alternatyvos: 

› 0 (nulinė) alternatyva – jei planuojama ūkinė veikla nebūtų vykdoma; 

priimama esama situacija, t.y. nesprendžiamas Klaipėdos miesto ir 

aplinkinių rajonų gyventojų kremavimo paslaugų poreikis, išlieka aukštos 

kremavimo paslaugų kainos, papildomi transportavimo kaštai; 

› I alternatyva – įgyvendinama planuojama ūkinė veikla: sklype Toleikių g. 

2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. pastatomas ir įrengiamas 

krematoriumas bei priimama, kad krematoriumas veiks nepilnu pajėgumu, 

tačiau realiai prognozuojant kremavimo poreikį artimiausioje ateityje, t.y. 

2000 kremacijų, iki 2667 val./metus; 

› II alternatyva – įgyvendinama planuojama ūkinė veikla: sklype Toleikių g. 

2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. pastatomas ir įrengiamas 

krematoriumas bei priimama, kad pilnu pajėgumu veiks krematoriume 

įrengta viena krosnis, t.y. 3000 kremacijų iki 4000 val./metus. 



 

36 

 

     

KREMATORIUMO STATYBA IR EKSPLOATAVIMAS TOLEIKIŲ G. 2, TOLEIKIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. 

PAV PROGRAMA 

   

PAV metu bus įvertintas ir palygintas svarstomų alternatyvų poveikis aplinkai. I 

ir II alternatyvų atvejais veiklos pobūdis, įrengimai išliks tokie pat. Dėl skirtingų 

kremavimo pajegumų kistų naudojamų žaliavų ir išteklių, aplinkos teršalų kiekis. 

4.5.3 Monitoringas 

Nagrinėjamos PŪV teritorijos geologinės – hidrogeologinės sąlygos ir esama 

požeminių žemės sluoksnių sudėtis bus ištirta atlikus inžinerinius geologinius 

tyrimus.  

Eksploatuojant krematoriumą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2008-07-02 įsakymu Nr. D1-357 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų 

kremavimo įmonėms aprašo patvirtinimo“, bus vykdomas išmetamų į aplinką 

teršalų monitoringas. 

PAV ataskaitoje bus pateiktas PŪV aplinkos monitoringo planas, kuriame bus 

nurodyti aplinkos komponentai, kurių monitoringas bus atliekamas, numatant 

kiekvieno komponento stebėjimų periodiškumą, parametrus ir stebėjimų vietas. 

Aplinkos monitoringo planas bus parengtas pagal Ūkio subjektų aplinkos 

monitoringo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-

09-16 įsakymu Nr. D1-546. 

4.5.4 Rizikos analizė ir jos vertinimas 

Remiantis LR Vyriausybės 2008 09 10 nutarimu Nr. 913 „Dėl LR Vyriausybės 

2004 08 17 nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir 

tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 1996 12 16 Europos Tarybos direktyva 

96/82/EB Dėl stambių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus 

kontrolės ir 2003 12 16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/105/EB, 

iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/82/EB Dėl didelių, su pavojingomis 

medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, nagrinėjama planuojama 

ūkinė veikla neatitinka ten išvardintų kriterijų, todėl ji nėra priskirtina prie 

pavojingųjų objektų. Tokių objektų nėra ir greta PŪV sklypo, todėl planuojamos 

ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir susidariusių 

ekstremaliųjų situacijų yra minimali. PŪV PAV ataskaitoje avarijų rizikos analizė 

ir jos vertinimas nebus nagrinėjama, tačiau bus pateikta informacija apie 

gaisrinės ir sanitarinės saugos priemones. 

4.5.5 Visuomenės dalyvavimas PAV procese 

Vadovaujantis PAV įstatymo nuostatomis, apie PŪV visuomenė bus 

informuojama sudarant jai sąlygas dalyvauti PAV procese PAV įstatyme ir LR 

aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakyme Nr. D1-370 „Dėl visuomenės 

informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo procese tvarkos patvirtinimo” nustatyta tvarka.  

Remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymu, LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-

370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo” ir 2006 m. birželio 23 
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d. įsakymu Nr. D1-311 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose 

institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo”, planuojamos veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo dokumentų rengėjas, parengęs PŪV PAV programą, prieš pateikdamas 

ją nagrinėti PAV subjektams, atliks Visuomenės informavimą: 

› Apie parengtą PAV programą bus paskelbta Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos ir Dovilų seniūnijos skelbimų lentose; Klaipėdos rajono ir 

respublikinėje spaudoje, Aplinkos apsaugos agentūros ir PAV programos 

rengėjo tinklapiuose nurodant kur, kada ir iki kada galima susipažinti su 

planuojamos ūkinės veiklos PAV programa; 

› PAV programos rengėjas registruos suinteresuotos visuomenės pateiktus 

pasiūlymus, kurie bus įtraukti ir vertinami atliekant planuojamos ūkinės 

veiklos PAV. 

Atliekant PŪV PAV būtina informuoti visuomenę PŪV vietos zonoje, t. y. 

informuojant ir rengiant viešą aptarimą galimoje PŪV poveikio zonoje esančioje 

savivaldybėje (seniūnijoje). PAV dokumentų rengėjas, parengęs PŪV PAV 

ataskaitą, atliks Visuomenės informavimą ir motyvuotų pasiūlymų įvertinimą 

tokia seka: 

› apie PAV ataskaitą bus paskelbta Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos ir Dovilų seniūnijos skelbimų lentose; Klaipėdos rajono ir 

respublikinėje spaudoje; Aplinkos apsaugos agentūros ir PAV ataskaitos 

rengėjo tinklapiuose; PAV proceso metu pasiūlymus teikusiems 

suinteresuotos visuomenės atstovams raštu (registruotu laišku);  

› bus surengtas viešas susirinkimas, kuriame suinteresuotos visuomenės 

atstovams bus pristatoma PŪV PAV ataskaita; 

› visuomenės pateikti pasiūlymai bus registruojami;  

› bus parengtas argumentuotas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 

įvertinimas ir raštu atsakyta pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos 

visuomenės atstovams, kaip atsižvelgta į jų pasiūlymus. 
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patvirtinimo“ pakeitimo. Aplinkos ministro 2008 07 08 įsakymas Nr. D1-

368.  
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įsakymas Nr. V-586 Dėl "Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir 

režimo taisyklių patvirtinimo". 

Informacijos šaltiniai 

6 GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazė 

https://epaslaugos.am.lt/ 

7 Saugomų rūšių informacinė sistema 

https://sris.am.lt/portal/startPageForm.action 

8 Lietuvos erdvinės informacijos portalas http://www.geoportal.lt/geoportal/ 

9 Statistikos departamentas http://www.stat.gov.lt/ 

https://epaslaugos.am.lt/
https://sris.am.lt/portal/startPageForm.action
http://www.geoportal.lt/geoportal/
http://www.stat.gov.lt/
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10 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainė 

http://www.vstt.lt/VI/index.php/ 

11 Kultūros paveldo departamento interneto tinklapis http://www.kpd.lt/ 

12 Klaipėdos rajono savivaldybės internetinis tinklapis https://www.klaipedos-

r.lt/ 

  

http://www.vstt.lt/VI/index.php/
http://www.kpd.lt/
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1 Priedas "Dokumentai" 

  



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ 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 DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-12-28 11:55:44
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 55/36710
Registro tipas: Žemės sklypas

Sudarymo data: 2002-03-22
Adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., Toleikių g. 2

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: 5544-0006-0077
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 5544/0006:77 Lėbartų k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 3.5415 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 3.5415 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 3.5415 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 26.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 19202 Eur
Žemės sklypo vertė: 12001 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 425000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-29
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-02-29

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "RŪTEDA", a.k. 141724499
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0006-0077, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-04-24 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1MS-5386
2006-04-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1MS-5731

Įrašas galioja: Nuo 2006-08-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:
8.1. Sąlyga neperleisti turto trečiajam asmeniui

Uždaroji akcinė bendrovė "RŪTEDA", a.k. 141724499
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0006-0077, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-04-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1MS-5731
Aprašymas: 178/356

Įrašas galioja: Nuo 2006-08-08

8.2. Įsiskolinimas už įsigytą turtą
Uždaroji akcinė bendrovė "RŪTEDA", a.k. 141724499

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0006-0077, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-04-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1MS-5731

Aprašymas: 178/356
Įrašas galioja: Nuo 2006-08-08

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
9.1. XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0006-0077, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-02-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2016-04-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 12SK-801-(14.12.110.)

Plotas: 3.5415 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-12-21

9.2. XXIX. Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0006-0077, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-04-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 12SK-801-(14.12.110.)

Plotas: 0.017 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-12-21
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9.3. XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0006-0077, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-04-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 12SK-801-(14.12.110.)

Plotas: 1.6597 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-12-21

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

ALGIRDAS DIDŽIULIS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0006-0077, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1589
2016-02-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2016-12-21

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0006-0077, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-04-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 12SK-801-(14.12.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2016-12-21

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Buvęs adresas: Klaipėdos r. sav. Ketvergių k.

12. Kita informacija:
Archyvinės bylos Nr.: 03-08-5544-288

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-12-28 11:55:44

Dokumentą atspausdino ARŪNAS KILIŠAUSKAS
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2 Priedas "Grafiniai priedai" 

  



PŪV gretimybi ų schema

SUTARTINIAI ŽENKLAI
    Artimiausi gyvenamieji namai
    PŪV teritorijos riba
    Mokymo įstaiga

750 m

530 m

52
0 

m

1080 m

57
0 

m
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3 Priedas "PAV programos viešinimas" 
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4 Priedas "Subjektų išvados" 


	Krematoriumas_Ruteda_PAV programa1_PDF viesinimui
	RC israsas
	PVSV licencija
	JUAB mag diplomas
	Krematoriumo gretimybes
	Sklypo planas
	Patalpu isdestymo planas
	Kremavimo irangos shema

