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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje naudojami sutrumpinimai: 

PVSV – poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas 

PŪV – planuojama ūkinė veikla 

SAZ – sanitarinės apsaugos zona 

VAZ – vandenvietės apsaugos zona  

HN – higienos norma  

TIPK – taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimas 

LAND – aplinkos apsaugos normatyvinis 

dokumentas 

UAB – uždaroji akcinė bendrovė 

EVRK – ekonominės veiklos rūšių klasi-

fikatorius 

LRAM – Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerija 

NVSPL – Nacionalinė visuomenės svei-

katos priežiūros laboratorija 

O. t. š. – oro taršos šaltinis 

TAR – teisės aktų registras 

TP – techninis projektas 

LR – Lietuvos Respublika 

ES – Europos Sąjunga  

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija  

LHMT – Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnyba 

 

 

Įvadas 

AB „Grigeo Klaipėda“ yra viena didžiausia popieriaus (žaliavos gofrokartonui) gamintoja ir 

makulatūros perdirbėja Baltijos šalyse. AB „Grigeo Klaipėda“ savo veiklą vykdo 1075,7906 ha 

ploto žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.), esančio Klaipėdoje, Nemuno g. 2, 

dalyse, kurių plotas - 1,5353 ha ir 3,1992 ha. Siekdama sumažinti ūkinės veiklos metu susida-

rančių nuotekų užterštumą, tuo pačiu ir kvapų emisiją, AB „Grigeo Klaipėda“ planuoja moder-

nizuoti jos veiklos metu susidarančių nuotekų tvarkymo barą, statant anaerobinį reaktorių, ku-

riame bus gaminamos biodujos. 

AB „Grigeo Klaipėda“ vykdoma ūkinė veikla yra įrašyta į LR Planuojamos ūkinės veiklos povei-

kio aplinkai vertinimo įstatymo1 priedo 7.1 punktą (popieriaus ar kartono gamyba (kai gamybos 

pajėgumas – 200 ir daugiau tonų per parą). Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo buvo atlikta vadovaujantis minėto įstatymo 2 priedo 14 punktu „į Planuoja-

mos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuoja-

mos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių są-

rašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių 

rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos 

būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuo-

jamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio 

įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus nuostatomis. Atsakingos institucijos 2022-04-07 

priimta atrankos išvada Nr. (30.2)-A4E-4085 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 21 p., 

popieriaus ir popieriaus gaminių gamybai, kai gamybos pajėgumas – 20 ir daugiau tonų per 

parą, taikomas 100 m normatyvinis SAZ dydis, o 2 priedo 49.2 p. - biodujų gamybos objektams 

taikomas 200 m normatyvinis SAZ dydis.  

Siekiant nustatyti (patikslinti) ir įteisinti AB „Grigeo Klaipėda“ sanitarinės apsaugos zonos 

(SAZ) dydį, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fiziki-

niai, cheminiai, kvapai ir kiti aktualūs veiksniai. 
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AB „Grigeo Klaipėda“ sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatomos aplink stacionarius taršos 

šaltinius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 

straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“. 
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1 Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)  

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, 

elektroninio pašto adresas 

AB „Grigeo Klaipėda“, įmonės kodas 141011268 

Nemuno g. 2, LT-91199 Klaipėda 

tel. +370 46 395601, el. p. info.klaipeda@grigeo.lt  

Kontaktinis asmuo - ekologė Rita Liakstutytė, tel. +370 652 16802, el. p. 

rita.liakstutyte@grigeo.lt  

2 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją 

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens, kontaktinio asmens vardas, pavardė, adresas, 

telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas (juridinio ar fizinio asmens licencijos, leidžiančios 

verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija). 

Įmonės pavadinimas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 300085690, juri-

dinio asmens licencija Nr. VSL-492. 

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

 5 2644304, el. p. info@dge.lt  

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos: Aleksandras Kirpičiovas, projektų vadovas, 

visuomenės sveikatos specialistas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencija 

Nr. 0193-MP/MH/MA/SE/PV-09.  

3 Planuojamos ūkinės veiklos analizė 

3.1 Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas  

AB „Grigeo Klaipėda“ (toliau – Bendrovė) ūkinė veikla – popieriaus ir (ar) kartono gamyba 

Klaipėdoje, Nemuno g. 2. Bendrovė buvusio celiuliozės gamybos komplekso sklypo dalyje veik-

lą vykdo nuo 1898 metų. Įmonė planuoja nuotekų tvarkymo baro modernizavimą, statant anaero-

binį reaktorių ir tokiu būdu sumažinant nuotekų užterštumą ChDS, BDS, skendinčiomis medžia-

gomis bei kvapais. 

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 redakcija) ūkinė veikla priskiriama: 

17.12 Popieriaus ir kartono gamyba; 35.21 Dujų gamyba. 

http://www.dge-group.lt/
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3.2 Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija 

(teikiamos paslaugos, jų pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produk-

tų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamti-

niai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizi-

ka); 

Gaminama produkcija ir gamybos pajėgumas 

Pagrindinė AB „Grigeo Klaipėda“ produkcija yra litlaineris ir fliutingas - žaliava gofruoto karto-

no gamybai. Iš litlainerio taip pat gaminamas korinis užpildas baldų pramonei. AB „Grigeo Klai-

pėda“ superka ir perdirba šias makulatūros rūšis: seną gofruotojo kartono tarą, naudotas įvairios 

kokybės gofruotojo kartono dėžes ir lakštus, mišrų popierių ir kartoną (rūšiuotą), įvairių rūšių 

popieriaus ir kartono mišinį, kuriame yra ne daugiau kaip 40 % laikraščių ir žurnalų, naujas gof-

ruotojo kartono atraižas, nenaudotas gofruotojo kartono dėžes, lakštus ir atraižas. 

Vadovaujantis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimu, esamas 

projektinis pajėgumas - 140 000 t/metus: 

✓ 45 590 t/metus fliutingo; 

✓ 94 410 t/metus litlainerio, iš kurio pagaminama ir 22 mln. m2/metus (13200 t/metus) ko-

rinio užpildo. 

Bendrovės teritorijoje numatoma modernizuoti nuotekų tvarkymo barą, pastatant anaerobinį bio-

reaktorių, kuriame iš nuotekose nusodintų organinių teršalų bus gaminamos biodujos (5,256 mln. 

Nm3/metus), kurios išvalytos planuojamame skruberyje ir nusierinimo įrenginyje bus sudegina-

mos esamoje dujinėje katilinėje. Pagaminta šiluminė energija iš biodujų yra traktuojama kaip 

„žalia“ energija, sauganti aplinką. 

Esami AB „Grigeo Klaipėda“ pajėgumai, gaminamos produkcijos asortimentas bei technologi-

niai procesai dėl nuotekų baro modernizavimo keičiami nebus. 

Naudojamos žaliavos 

 

AB „Grigeo Klaipėda“ naudojamų ir planuojamų naudoti žaliavų, produktų ir cheminių 

medžiagų kiekiai pateikti 1-oje lentelėje. Radioaktyvių medžiagų, pavojingų ir nepavojingų 

atliekų naudojama nebus.  
 

1 lentelė. Duomenys apie naudojamas ir planuojamas naudoti žaliavas ir chemines medžiagas  

Eil. 

Nr. 

Žaliavos, cheminės 

medžiagos ar preparato pavadinimas 
Vnt. 

Numatomas 

sunaudoti kiekis  

Kiekis, vienu metu saugo-

mas vietoje (t, m3 ar kt. per 

metus), saugojimo būdas 

(atvira aikštelė ar talpyk-

los, uždarytos talpyklos ar 

uždengta aikštelė ir pan.) 

1 2 3 4 5 

1. Makulatūra (markės 1.05; 1.02; 4.01 ir kt.) t/metus 154 130 

3 175 t, atviros aikštelės prie 

masės paruošimo baro, ma-

sės paruošimo baras 

2. Dažai (Carta Brown ir kt.) t/metus 350 30 t, gamybos padalinyje 

3. Klijai (Prosise SP, Fennosise ir kt.) t/metus 190 30 t, gamybos padalinyje 

4. Klijai koriniam užpildui t/metus 704 
23 t, gamybos padalinyje, 

kartono gaminių ceche 
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Eil. 

Nr. 

Žaliavos, cheminės 

medžiagos ar preparato pavadinimas 
Vnt. 

Numatomas 

sunaudoti kiekis  

Kiekis, vienu metu saugo-

mas vietoje (t, m3 ar kt. per 

metus), saugojimo būdas 

(atvira aikštelė ar talpyk-

los, uždarytos talpyklos ar 

uždengta aikštelė ir pan.) 

1 2 3 4 5 

5. Krakmolas (bulvinis, kviečių ir kt.) t/metus 7 000 160 t, gamybos padalinyje 

6. Flokuliantai (Fennopol K6340 ir kt.) t/metus 98 7 t, gamybos padalinyje 

7. Koaguliantas (Fennofloc A18 ir kt.) t/metus 

640 30 t, gamybos padalinyje 

494 
64 m3, IBC talpos, cheminių 

medžiagų sandėlis 

8. Putų gesintojas (Fennotech 1725 ir kt.) t/metus 35 4 t, gamybos padalinyje 

9. Fermentai (Aquazym ir kt.) t/metus 1 0,1 t, gamybos padalinyje 

10. Sieros rūgštis t/metus 0,05 
0,01 t, uždaroje patalpoje, 

plastikinėje pakuotėje 

11. Kaustikinė soda (NaOH) t/metus 20 1,5 t, gamybos padalinyje 

12. Natrio hipochloritas (Dilurit CAT ir kt.) t/metus 300 8 t, gamybos padalinyje 

13. 
Antiseptikai (Inhibitor 85, 94S, Dilurit B ir 

kt.) 
t/metus 15 2 t, gamybos padalinyje 

14. 
Ploviklis Busperse 2454 (Dilurit BCS ir 

kt.) 
t/metus 100 6 t, gamybos padalinyje 

15. 
Busperse 2035 (ACQ702C, ACQ 414, 

ACQ 892 ir kt.) 
t/metus 12 2 t, gamybos padalinyje 

16. Lipių valiklis (Bluemate 889  ir kt.) t/metus 27 6 t, gamybos padalinyje 

17. 
Biopreparatas Poliflock LNA  (Airbornee 

10 ir kt.) 
t/metus 16 1 t, gamybos padalinyje 

18. Biopolimeras (HTN 25 ir kt.) t/metus 135 30 t, gamybos padalinyje 

19. IN-ECO 312, 320 t/metus 2,0 0,2 t, dujinėje katilinėje 

20. IN-ECO 334 t/metus 1,5 0,1 t, dujinėje katilinėje 

21. IN-ECO 301 t/metus 1,5 0,1 t, dujinėje katilinėje 

22. Druska - NaCl t/metus 21 5 t, dujinėje katilinėje 

23. Citrinos rūgštis t/metus 1,0 0,2 t, biokuro katilinėje 

24. 
Elektrodai ANO-4 (OK-46; 24/12; 20/10 ir 

kiti) 
t/metus 0,248 

0,1 t, mechaninės grupės 

sandėlyje 

25. 
Propano-butano ir kt. dujos (suskystintos 

dujos) 
t/metus 0,2865 

0,3 t, mechaninės grupės 

balionų sandėlyje ir dirbtu-

vėse 

26. Karbamidas skystas (šlapalas) t/m 585 
30 m3 talpykla, uždengta 

aikštelė 

27. Fosforo rūgštis 85% 
t/m 

116 
12 m3, IBC talpos, cheminių 

medžiagų sandėlis 

28. Natrio hidroksidas 45% t/m 187 
20 m3, IBC talpos, cheminių 

medžiagų sandėlis 

29. Nutrimix (maistinės medžiagos) t/m 8 
1 m3, 200 kg talpos, cheminių 

medžiagų sandėlis 

30. 
Natrio bikarbonatas (tik reaktoriaus 

paleidimui) 
t/m 2 nesandėliuojamas 

31. 
Azotas dujinis (pagal būtinybę nusodintuvo 

plovimui) 
l/m 50 nesandėliuojamas 

32. Flokuliantas POLIFLOCK SM 960 t/m 7 
1 t, 25 kg maišai, cheminių 

medžiagų sandėlis 

Popieriui ir/ar kartonui gaminti naudojama makulatūra:  

- popieriaus ir kartono atliekos (20 01 01); 

- popieriaus ir kartono pakuočių atliekos (15 01 01); 
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- popieriaus ir kartono atliekos (19 12 01); 

- perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos (popieriaus ir kartono gamybinės 

atraižos iš pakuotes gaminančių įmonių) (03 03 08). 

Klijai naudojami paviršinio popieriaus praklijavimui vykdomas ant klijinio preso. Jų sąnaudos 

yra apie 1,3 kg/t produkcijos. 

Masės užlaikomumui ant popieriaus gaminimo mašinos tinklų pagerinti bei lokaliniam popie-

riaus gaminimo mašinos apyvartinių vandenų valymui flotatoriuose naudojami koaguliantai, ku-

rių sąnaudos yra apie 4,6 kg/t produkcijos.  

Kaip plaušo užlaikymo agentas naudojami katijoniniai Fennopol K 6340 K ar (ir) kt. markių flo-

kuliantai, kurių  sąnaudos yra apie 0,7 kg/t produkcijos. 

Paviršinis juostos praklijavimas krakmolo tirpalu klijiniame prese yra pagrindinis gaminamos 

produkcijos (litlainerio ir fliutingo) mechaninių rodiklių (perspaudimas, SCT, gniuždymas ir kt.) 

gerinimo būdas. Priklausomai nuo krakmolo rūšies, naudojami skirtingi krakmolo tirpalo virimo 

būdai. Krakmolo sąnaudos (natūralaus produkto)  yra apie 49 kg/t produkcijos. 

Pasyvatoriai (Busperse 2035, Bluemate 889, ACQ702C ir kt.) naudojami popieriaus gaminimo 

mašinos darbo gerinimui, t. y. popieriaus juostos nutrūkimų mažinimui dėl susidarančių lipnių 

dalelių makulatūros masėje. Pasyvacijos metu lipnios mikroskopinės dalelės neutralizuojamos ir 

neprilimpa prie pagrindinio tinklo. Pasyvacija naudojama dviejose vietose: purškiant ant 

pagrindinio tinklo vandenyje paruoštą tirpalą (sąnaudos apie 0,08 kg/t produkcijos) ir dozuojant į 

viršutinio sluoksnio sumaišymo siurblį (sąnaudos apie 0,19 kg/t produkcijos). 

Ruošiant krakmolo tirpalą, susidaro putos, o tai gali stabdyti tolygų krakmolo tirpalo užnešimą 

ant popieriaus juostos. Siekiant išvengti putų susidarymo ant klijinio preso, dozuojamas putų 

gesintojas. Jis taip pat naudojamas ir formavimo dalyje. Pagrindinis tikslas - sumažinti spaudimo 

dėžėse susidariusį deguonies kiekį iki 1 %. Putų gesintojo sąnaudos apie 0,250 kg/t produkcijos. 

Fermentai naudojami krakmolo paruošimo procese. Ruošiant krakmolą, vyksta krakmolo 

kleisterio hidrolizė. Krakmolo kleisterio grandinių suskaidymui reikalingi fermentai, kurių 

sąnaudos apie 0,006 kg/ t produkcijos. 

Gaunami prekiniai skysti dažai dozuojami į litlainerio viršutinio sluoksnio masę, suteikiant 

produktui rudą atspalvį. Spalvos intensyvumas priklauso nuo masės kompozicijos, krakmolo 

koncentracijos, dažų dozavimo kiekio, derinama prie vartotojo reikalavimo. Dažų sąnaudos yra 

apie 2,5 kg/t produkcijos. 

Mikrobiologijos valdymui naudojama cheminių mišinių paruošimo stotis, kurioje iš dviejų 

reagentų – natrio hipochlorito (15 %) ir Busperse 2454 - ruošiamas vandeninis tirpalas. Natrio 

hipochlorito koncentracija vandens tirpale 1,64 %, Busperse 2454 - 0,55 %. Natrio hipochlorito 

ir Busperse 2454 vandeninis tirpalas dozuojamas į makulatūros masės baseiną, į viršutinio ir 

apatinio sluoksnio masės sumaišymo siurblius. Natrio hipochlorito sąnaudos apie 2 kg/t 

produkcijos, ploviklio Busperse 2454 – apie 0,7 kg/t produkcijos. Mikrobiologijos valdymui gali 

būti naudojamos ir kitos tam skirtos cheminės medžiagos. 

Popieriaus gaminimo mašinos metu ant vamzdynų, talpų sienelių susidaro mikrobiologinės 

kilmės nuosėdos. Masės ar vandens srauto plaunamos jos nukrenta, patenka į masę ir užteršia 

produkcijos paviršių. Susidariusios nuosėdos pašalinamos praplaunant vamzdynus, bakus, 
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tinklus 45-51 % natrio hidroksido tirpalu ir/ar kitais plovimo (30-50 % vandenilio peroksido ir 

pan.) tirpalais.  

Praplovimai atliekami 1 kartą per mėnesį planinio profilaktinio remonto metu. Praplovimui 

naudojamos cheminių medžiagų sąnaudos yra iki 23,5 kg/m3 plovimui naudojamo vandens. 

Praplovimo vandens kiekis - 72 m3/mėnesį. Praplovimo vanduo išleidžiamas į nuotekų talpą, į 

kurią patenka visos bendrovėje susidarančios nuotekos. Nuotekos iš talpos paduodamos valymui 

į AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų tinklą.  

Apyvartinio vandens kokybės gerinimui į valomą apyvartinį vandenį flotatoriuose dozuojamos 

dvi medžiagos: koaguliantas - polialiuminio chlorido (Fennofloc-A18) 30-40 % tirpalas 

(koagulianto sąnaudos yra apie 4,6 kg/t produkcijos) ir flokuliantas - 0,2 % polimeras 

(flokuliantų sąnaudos yra apie 0,7 kg/t produkcijos). Apyvartinio vandens valymui gali būti 

naudojamas biopolimeras (biopreparatas vandens valymui) – iki 300 ml/m3 valomo apyvartinio 

vandens.  

Duomenys apie naudojamas ir planuojamas naudoti pavojingas chemines medžiagas, 

vadovaujantis saugos duomenų lapuose nurodyta informacija (saugos duomenų lapai pridėti 

Priede Nr. 4 „Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai“), pateikti 2-oje lentelėje.  

2 lentelė. Duomenys apie naudojamas ir planuojamas naudoti chemines medžiagas 

 

Produkto 

pavadinimas 

Pavojingos medžiagos 

pavadinimas 

Koncentracija 

mišinyje 

EC ir CAS 

Nr. 

Pavojingumo klasė 

ir kategorija pagal 

klasifikavimo ir 

ženklinimo 

reglamentą 

1272/2008 

Pavojin-

gumo 

frazė 

1 2 3 4 5 6 

ACQ 414 

Natrio bromidas > 25 < 50 
EC 231-599-9 

CAS 7647-15-6 
- - 

Natrio hidroksidas < 5  
EC 215-185-5 

CAS 1310-73-2 

Metalus 

ėsdinančios 

medžiagos ar 

mišiniai, 1 

kategorija,  

Odos ėsdinimas, 

1A kategorija; 

Odos ėsdinimas, 

1B kategorija; 

Odos dirginimas, 

2 kategorija; 

Smarkus akių 

dirginimas, 2 

kategorija 

H314 

 

H315 

 

H319 

ACQ 702C 

Vandeninis 

polimetiolpoliamininės 

dervos tirpalas 

> 25 < 50 
EB 607-967-3 

CAS 26591-12-8 

Kvėpavimo takų 

jautrinimas, 1 

kategorija 

H317 
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Ortofosfato rūgštis < 5 
EC 231-633-2 

CAS 7664-38-2 

Metalus 

ėsdinančios 

medžiagos ar 

mišiniai, 1 

kategorija,  

Odos ėsdinimas, 

1B kategorija; 

Smarkus akių 

pažeidimas, 1 

kategorija; 

Ūmus 

toksiškumas, 4 

kategorija; 

Odos dirginimas, 

2 kategorija; 

Smarkus akių 

dirginimas, 2 

kategorija 

H290 

 

H314 

 

H318 

 

H302 

 

H315 

 

H319 

ACQ 892 

Alkil (C12-16) 

dimetilbenzil amonio 

chloridas (ADBAC (C12-

16)) 

> 10-< 40  
EC 270-325-2 

CAS 68424-85-1 

Odos ėsdinimas, 

1B kategorija; 

Smarkus akių 

pažeidimas, 1 

kategorija; 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(ūmus poveikis), 

1 kategorija; 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(lėtinis  poveikis), 

1 kategorija; 

Ūmus 

toksiškumas, 4 

kategorija 

H314 

 

H318 

 

H400 

 

H410 

 

H302 

Mišinys: 5-chlor-2-metil-

2H—izotiazol-3-ono [EB 

Nr. 247-500-7] ir 2-metil-

2H-izotiazol-3-ono [EB 

Nr. 220-239-6] (3:1) 

< 5 CAS 55965-84-9 

Ūmus 

toksiškumas, 3 

kategorija; 

Ūmus 

toksiškumas, 2 

kategorija; 

Odos ėsdinimas, 

1C kategorija; 

Smarkus akių 

pažeidimas, 1 

kategorija; 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(ūmus poveikis), 

1 kategorija; 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(lėtinis  poveikis), 

1 kategorija; 

Odos jautrinimas, 

1A kategorija 

H301 

 

H310 

 

H330 

 

H314 

 

H318 

 

H400 

 

H410 

 

H317 

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

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

Bluemate 889 (R)-p-menta-1,8-dienas < 20 
EC 227-813-5 

CAS 5989-27-5 

Degieji skysčiai, 3 

kategorija; 

kategorija; 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(ūmus poveikis), 

1 kategorija; 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(lėtinis  poveikis), 

1 kategorija; 

Odos dirginimas, 

2 kategorija; 

Odos jautrinimas, 

1 kategorija 

H226 

 

H400 

 

H410 

 

H315 

 

H317 

Dažai Eliolux 

Brown GK 

Liq 

- - - - - 

Natrio 

chloridas 
Natrio chloridas > 97 

EC 231-598-3 

CAS 7647-14-5 
- - 

Klijai Exoflex 

2120HV 
- - - - - 

Fermentas 

Aquazym 240 

L 

Amilazė, alfa 1-< 2,5 
EC 232-565-6 

CAS 9000-90-2 

Kvėpavimo takų 

jautrinimas, 1 

kategorija 

H334 

FLOC 6014 A - - - - - 

Flokuliantas 

Fennopol K 

6340 T 

Adipo rūgštis 0-5 
EC 204-673-3 

CAS 124-04-9 

Smarkus akių 

dirginimas, 2 

kategorija 

H319 

Citrinos rūgštis 0-9,9 
EC 201-069-1 

CAS 77-92-9 

Smarkus akių 

dirginimas, 2 

kategorija 

H319 

Klijai 

FennoSize S 

C180 

Acto rūgštis < 10 
EC 200-580-7 

CAS 64-19-7 

Degieji skysčiai, 3 

kategorija; 

Odos ėsdinimas, 

1A kategorija 

H226 

 

H314 

Natyvinis 

kviečių 

krakmolas 

"AllStarch 

WN1“ 

Natyvinis kviečių 

krakmolas 
- CAS 9005-25-8 - - 

Natrio 

hidroksidas 
Natrio hidroksidas ≤ 100 

EC 215-185-5 

CAS 1310-73-2 

Metalus 

ėsdinančios 

medžiagos ar 

mišiniai,. 1 

kategorija; 

Odos ėsdinimas, 

1A kategorija; 

Odos ėsdinimas, 

1B kategorija; 

Odos dirginimas, 

2 kategorija; 

Smarkus akių 

dirginimas, 2 

kategorija 

H290 

 

H314 

 

H315 

 

H319 
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Natrio 

hipochloritas 
ACQUAFLEX 

Natrio hipochlorito tirpalas ≥ 5-< 20  
EC 231-668-3 

CAS 7681-52-9 

Metalus 

ėsdinančios 

medžiagos ar 

mišiniai,. 1 

kategorija; 

Odos ėsdinimas, 

1B kategorija; 

Smarkus akių 

pažeidimas, 1 

kategorija; 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(ūmus poveikis), 

1 kategorija; 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(lėtinis  poveikis), 

1 kategorija; 

Specifinis 

toksiškumas 

konkrečiam 

organui 

(vienkartinis 

poveikis), 3 

kategorija 

H290 

 

H314 

 

H318 

 

H400 

 

H410 

 

H335 

 
EUH031 

Ekoflock 50-

100 
Polialiuminio chloridas 18-43 

EC 215-477-2 

CAS 1327-41-9 

Metalus 

ėsdinančios 

medžiagos ar 

mišiniai, 1 

kategorija; 

Smarkus akių 

pažeidimas, 1 

kategorija 

H290 

 

H318 

Putų 

gesintojas 

FennoTech 

1722 

Riebalų alkoholio 

dispersija vandens 

pagrindu 

- - - - 

Reagentas IN-

ECO 301 
Natrio hidroksidas 15-25 

EC 215-185-5 

CAS 1310-73-2 

Odos ėsdinimas, 1 

kategorija 
H314 

Reagentas IN-

ECO 312 

Natrio bisulfitas 5-10 
EC 231-548-0 

CAS 7631-90-5 

Ūmus 

toksiškumas, 4 

kategorija 

H302 

Polifosfatai 5-10 
EC 230-785-7 

CAS 7320-34-5 

Smarkus akių 

dirginimas, 2 

kategorija 

H319 

Poliakrilatai 10-15 CAS 9003-04-7 - - 
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Katalizatoriai 0,01-0,03 
EC 321-589-4 

CAS 7646-79-9 

Odos jautrinimas, 

1 kategorija; 

Kvėpavimo takų 

jautrinimas, 1 

kategorija; 

Mutageninis 

poveikis lytinėms 

ląstelėms, 2 

kategorija; 

Kancerogenišku-

mas, 1B 

kategorija; 

Toksinis poveikis 

reprodukcijai, 1B 

kategorija 

H317 

 

H334 

 

H341 

 

H350i 

 

H360 

Reagentas IN-

ECO 334 
Poliaminai 

25-35 
EC 203-629-0 

CAS 108-91-8 

Toksinis poveikis 

reprodukcijai, 2 

kategorija; 

Ūmus 

toksiškumas, 4 

kategorija; 

Odos ėsdinimas, 

1B kategorija 

H361f 

 

H312 

 

H302 

 

H314 

2-7 
EC 203-815-1 

CAS 110-91-8 

Ūmus 

toksiškumas, 4 

kategorija; 

Odos ėsdinimas, 

1B kategorija 

H332 

 

H302 

 

H312 

 

H314 

FennoSan IT 

21 T 

Mišinys: 5-chlor-2-metil-

4-izotiazolin-3-onas [EC 

Nr. 247-500-7] ir 2-metil-

4-izotiazolin-3-onas [EC 

Nr. 220-239-6] 3:1 

2,1 55965-84-9 

Ūmus 

toksiškumas, 3 

kategorija; 

Odos ėsdinimas, 

1B kategorija; 

Odos jautrinimas, 

1 kategorija; 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(ūmus poveikis), 

1 kategorija; 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(lėtinis  poveikis), 

1 kategorija 

H331 

 

H311 

 

H301 

 

H314 

 

H317 

 

H400 

 

H410 
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SP 9531 Natrio chloridas > 20-< 32 
EC 231-836-6 

CAS 7758-19-2 

Oksiduojančios 

kietosios 

medžiagos, 1 

kategorija; 

Ūmus 

toksiškumas, 3 

kategorija; 

Ūmus 

toksiškumas, 2 

kategorija; 

Specifinis 

toksiškumas 

konkrečiam 

organui (kartotinis 

poveikis), 2 

kategorija; 

Odos ėsdinimas, 

1B kategorija; 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(ūmus poveikis), 

1 kategorija; 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(lėtinis  poveikis), 

3 kategorija 

H271 

 

H301 

 

H310 

 

H373 

 

H314 

 

H400 

 

H412 

 
EUH032 

SP 9541 

Aliuminio chloridas < 15 
EC 215-477-2 

CAS 1327-41-9 

Metalus 

ėsdinančios 

medžiagos ar 

mišiniai, 1 

kategorija; 

Smarkus akių 

pažeidimas, 1 

kategorija 

H318 

Polyquaternary amine < 10 - 

Pavojinga 

vandens aplinkai 

(lėtinis  poveikis), 

3 kategorija 

H412 

Fosforo 

rūgštis 85% 
Ortofosforo rūgštis >= 85% 

EC 231-633-2 

CAS 7664-38-2 

Metalų koroziją 

sukeliančios 

medžiagos, 1 

kategorija 

Odos 

ėsdinimas/dirgini

mas, 1B 

kategorija 

Smarkus akių 

pažeidimas/akių 

dirginimas, 1 

kategorija 

H290 

 

H314 

 

H318 

 

45-51% natrio 

hidroksido 

tirpalas 

Natrio hidroksidas ≥ 45% 
EC  215-185-5 

CAS 1310-73-2 

Odos ėsdinimas, 

1A kategorija; 

Metalus 

ėsdinančios 

medžiagos ir 

mišiniai, 1 

kategorija 

H314 

 

H290 
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Nutrimix 

(maistinės 

medžiagos) 

Amonio chloridas  10-15 

EC 235-186-4 

CAS 12125-02-9 

 

Ūmus 

toksiškumas, 4 

kategorija 

Akių dirginimas, 

2 kategorija 

H302 

 

H319 

Kalio chloridas  3-5 
EC 231-211-8 

CAS 7447-40-7 

Ūmus 

toksiškumas, 4 

kategorija 

H302 

fosforo rūgštis %, or-

tofosforo rūgštis %  
2-5 

EC 231-633-2 

CAS  7664-38-2 

Metalų koroziją 

sukeliančios 

medžiagos, 1 

kategorija 

Ūmus 

toksiškumas, 4 

kategorija 

Odos ėsdinimas, 

1A kategorija 

H290 

 

H302 

 

H314 

Azotas dujinis Azotas dujinis 99,0-99,996% 
EC 231-787-9 

CAS  7727-37-9 

Slėgio veikiamos 

dujos  
H280 

Koaguliantas 

Fennofloc 

A18 

Polialiuminio chloridas 30-40% 

EC  215-477-2 

CAS 1327-41-9 

 

Metalų koroziją 

sukeliančios 

medžiagos, 1 

kategorija 

Smarkus akių 

pažeidimas/akių 

dirginimas, 1 

kategorija 

H290 

 

H318 

Flokuliantas 

POLIFLOCK 

SM 960 

Nafta hidrinta 

lengvoji 
20-45% EC 920-107-4 

Pavojinga įkvė-

pus, 1 kategorija, 

EUH066 

H304 

 

Riebalų izo- 

Alkoholio etoksi-

propoksilatas 
<5% -(polimeras) 

Ūmus toksišku-

mas, 4 kategorija 

 

Smarkus akių 

pažeidimas,1 

kategorija 

H302 

 

H318 

Adipo rūgštis <2% EC 204-643-3 
Akių dirginimas, 

2 kategorija 
H319 

 

Gamtiniai ir energetiniai ištekliai 

Gamtiniai ištekliai  

Vanduo AB „Grigeo Klaipėda“ naudojamas buitinėms ir gamybinėms reikmėms. Dalis vandens 

išgaunama iš Kuršių marių, o kitą dalį tiekia UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (toliau – 

KJKK) „Bega“, kuriai vandenį tiekia AB „Klaipėdos vanduo“. Vadovaujantis galiojančiu TIPK 

leidimu, šiuo metu bendrovėje (Nemuno g. 2, Klaipėda) maksimalus galimas suvartojamo van-

dens kiekis yra sekantis: 

✓ gamybinėms reikmėms sunaudojamo vandens kiekis, kuris išgaunamas iš Kuršių marių - 

1 260 000 m3/metus, 3452 m3/d; 

✓ gamybinės reikmėms, katilinėje, buitinėms reikmėms sunaudojamo geriamo vandens 

kiekis, kurį bendrovei tiekia UAB KJKK „Bega“– iki 90 000 m3/metus. 
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Numatomų įrenginių eksploatavimui (bioreaktoriuje, nusierinimo technologiniame procese) pla-

nuojamas papildomas vandens suvartojimas – 120 m3/d ir 43 800 m3/metus iš Kuršių marių. Su-

naudojamo vandens apskaita bus vykdoma esamais vandens apskaitos prietaisais. 

Žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir kt. gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) 

veikloje nebus naudojami. Dirvožemio tarša neprognozuojama.  

Energetiniai ištekliai  

Esamos AB „Grigeo Klaipėda“ technologinės įrangos ir planuojamos nuotekų valymo technolo-

ginės įrangos eksploatavimui, apšvietimui naudojama elektros energija, kuri tiekiama iš UAB 

„ENEFIT“.  

Šiluminė energija pasigaminama esamoje biokuro ir dujinėje katilinėje, kurioje, be gamtinių du-

jų, po nuotekų baro modernizavimo numatoma naudoti ir bioreaktoriuje pagamintas biodujas. Po 

PŪV įgyvendinimo bus sudeginamas mažesnis iškastinio kuro (gamtinių dujų) kiekis, kadangi 

dalis gamtinėmis dujomis pagaminamos šiluminės energijos bus pagaminama deginant planuo-

jamame bioreaktoriuje susidariusias biodujas. 

Šiuo metu pagaminamos šiluminės energijos kiekis yra iki 217 000 MWh/metus. Po nuotekų 

valymo baro modernizavimo šilumos poreikis šiek tiek padidės - iki 224 000 MWh/metus. 

Pagrindinis šilumos gamybos šaltinis, kaip ir iki šiol, išliks biokuro katilas, kuriame pagaminama 

apie 58 % įmonės poreikiams reikalingos šilumos (apie 125 000 MWh/metus). Biokuro katilinėje 

tiek šiuo metu, tiek po PŪV įgyvendinimo bus sudeginama iki 80 000 t/metus biokuro. 

Kita dalis, t. y. 92 000 MWh/metus (apie 42 %) įmonės poreikiams reikalingos šilumos pa-

gaminama kūrenant gamtines dujas. Minėtam šiluminės energijos kiekiui pagaminti gali būti su-

deginama iki 10,318 mln. m3 gamtinių dujų. Po planuojamos nuotekų tvarkymo baro moderniza-

vimo maksimalus galimas metinis gamtinių dujų suvartojimas – 9,504 mln. m3. Numatoma pa-

gaminti apie 82 000 MWh/metus šilumos. 

Įgyvendinus PŪV sprendinius, planuojama, jog dujinėje katilinėje bus sudeginama nuo 2,7156 

mln. m3 iki 5,256 mln. m3/metus biodujų ir pagaminama apie 17 000 MWh šilumos. Sudeginamų 

biodujų ir gamtinių dujų kiekiai gali kisti priklausomai nuo planuojamame bioreaktoriuje susida-

rysiančių biodujų kiekio. Kuo planuojamame bioreaktoriuje bus daugiau pagaminama biodujų, 

tuo atitinkamai bus mažiau sunaudojama gamtinių dujų.  

Bendrovės autotransporto reikmėms naudojamų degalų (benzino ir dyzelino) kiekiai po PŪV 

įgyvendinimo nesikeis. 

Elektros bei kuro sunaudojami ir planuojami naudoti kiekiai pateikti 3-ioje lentelėje.  

3 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas 

Energetiniai ištekliai Mato vienetas Sunaudojamas kiekis  
Planuojamas naudoti kiekis  

po modernizavimo* 

1 2 3 4 

Elektros energija kWh/metus 72,5 mln. 74,278 mln. 

Šilumos energija MWh/metus 217 000 224 000 

Biokuras t/metus 80 000 80 000 

Gamtinės dujos  m3/metus 10,317 mln. 9,504 mln.** 
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Energetiniai ištekliai Mato vienetas Sunaudojamas kiekis  
Planuojamas naudoti kiekis  

po modernizavimo* 

1 2 3 4 

Biodujos m3/metus - 5,256 mln.** 

Dyzelinas  t/metus 88 88 

Benzinas t/metus 4,2 4,2 
 

*pateikiami preliminarūs kiekiai 
** maksimalus galimas sunaudoti gamtinių dujų ir biodujų kiekis 

 

Po nuotekų tvarkymo baro modernizavimo, kaip ir šiuo metu, gamtinės dujos bus tiekiamos 

gamtinių dujų tinklais. 

3.3 Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų 

statinių ir įrenginių išdėstymo planas  

Esama ūkinė veikla 

AB „Grigeo Klaipėda“ superka ir perdirba šias makulatūros rūšis: seną gofruotojo kartono tarą, 

naudotas įvairios kokybės gofruotojo kartono dėžes ir lakštus, mišrų popierių ir kartoną 

(rūšiuotą), įvairių rūšių popieriaus ir kartono mišinį, kuriame yra ne daugiau kaip 40 % 

laikraščių ir žurnalų, naujas gofruotojo kartono atraižas, nenaudotas gofruotojo kartono dėžes, 

lakštus ir atraižas. 

AB „Grigeo Klaipėda“ šiuo metu eksploatuojami: 

✓ pirminio valymo baras (PVB) ir smulkaus valymo baras (SVB), kuriuose vyksta 

makulatūros paruošimas; 

✓ popieriaus gaminimo mašina (PM3). 

✓ kartono gaminių cechas (KGC). 

Litlainerio ir fliutingo gamybos pagrindiniai technologiniai procesai yra šie:  

✓ makulatūros plaušinimas ir pirminis masės valymas;  

✓ makulatūros masės smulkusis valymas; 

✓ popieriaus ir/ar kartono gamyba. 

Makulatūros plaušinimas ir pirminis masės valymas. PVB gamybos našumas - 450 t/d. 

Makulatūros išplaušinimo ir grubaus rūšiavimo linijoje dirba šie įrengimai: konvejeris su 

reguliuojama pavara makulatūrai su vielomis paduoti į hidropulperį; horizontalus hidropulperis 

HV (45 m3) su grubių atliekų atskyrimo sistemomis, periodinio veikimo atliekų separatorius 

PSN, sunkių atliekų surinkėjas OTN, būgnas OBN atliekoms iš hidropulperio nuvandeninti; 

aukštos koncentracijos išcentriniai valytuvai VS ir dviejų pakopų rūšiuotuvai-plaušintuvai VDT 

ir VSV; vibracinis rūšiuotuvas; akumuliuojantis baseinas grubaus valymo masei kaupti. 

Makulatūra plaušinama hidropulperyje. Atliekos po makulatūros išplaušinimo (kodas 03 03 08) 

nuvandeninamos prese, kaupiamos konteineryje ir vežamos deginimui į UAB „Gren Klaipėda“ 

(UAB „Fortum Klaipėda“). Netinkamos deginimui atliekos išvežamos į Klaipėdos regiono 

nepavojingų atliekų sąvartyną. 

Šiame gamybos etape cheminės medžiagos nenaudojamos. Makulatūrai plaušinti naudojamas 

apyvartinis vanduo nuo popieriaus gaminimo mašinos. 

http://www.dge-group.lt/
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Makulatūros masės smulkusis valymas. Makulatūros masės smulkaus rūšiavimo linijoje yra 

pirmos ir antros rūšies makulatūros masės srautai bei rūšiavimo atliekų perdirbimo srautas, iš 

kurio masė patenka į antrą rūšį. Linijoje yra šie pagrindiniai įrengimai: trys plyšiniai rūšiuotuvai 

STU su sietais, kurių plyšių pločiai nuo 0,20 mm iki 0,35 mm, konusiniai-sūkuriniai valytuvai 

VO, makulatūros masės sutirštintuvai T, masę  

Smulkiojo makulatūros masės valymo metu susidariusios popieriaus ir kartono rūšiavimo 

atliekos (kodas 03 03 08) perduodamos tolimesniam tvarkymui į UAB „Gren Klaipėda“ 

(„Fortum Klaipėda“). 

Popieriaus gamyba. Pagaminto popieriaus produkcijos svoris (gramatūra) - 80-200 g/m2. Per 

dieną pagaminama apie 280-450 t, priklausomai nuo gaminamos produkcijos rūšies. PM3 

gamybiniai pajėgumai – 140 000 t/metus popieriaus. 

Pagrindinės PM3 dalys yra šios: tinklinė mašinos dalis, susidedanti iš dviejų -viršutinio (TOP 

formerio) ir pagrindinio- formavimo tinklų, su masės išliejimo dėžėmis ir  nuvandeninimo 

elementais; presinė dalis, kurią susdaro keturi žemo linijinio spaudimo presai; džiovyklinė dalis, 

kurią sudaro pirminio džiovinimo dalis su 80 cilindrų; ir galutinio popieriaus juostos 

išdžiovinimo iki prekinės produkcijos reikalavimų dalis su 14 cilindrų; klijinis presas; 

vyniotuvas, skirtas prisukti popieriaus juostos tambūrus iki 2,4 m diametro; PM3 gaubtas; PM3 

džiovinimo dalies mechaninė pavara; PM3 elektrinė pavara; pjovimo staklės. 

Gamybos procese kartono juosta nuvandeninama per nuvandeninimo elementus. 

Nuvandeninimui reikalingas vakuumas, kurį sudaro vakuumsiurbliai. Dirbdami vakuumsiurbliai 

per vandens ir oro atskyrėjus išmeta didelius vandens ir oro kiekius. Orą ištraukia 

vakuumsiurblių ventiliatoriai. 

Vietinis apyvartinių vandenų valymas vykdomas flotatoriuose. Sugaudytas plaušas grąžinamas į 

gamybos procesą, dalis išvalyto apyvartinio vandens naudojama pakartotinai gamyboje, o likęs 

perteklinis nuotekų kiekis nukreipiamas į Bendrovės nuotekų talpą. Iš Bendrovės nuotekų talpos 

nuotekos išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų surinkimo tinklus per nuotekų 

išleistuvą.  

Flotatorių veikimo principas: plaušo sluoksnis susidaro koaguliacijos (dozuojamas koaguliantas) 

ir flokuliacijos (dozuojamas flokulianto tirpalas) proceso metu, t. y. plaušas ir kitos tirpios 

dalelės surenkamos, sukibdinamos ir mikroskopinių oro burbuliukų pagalba iškeliamos į 

flotatorių paviršių. Šis sluoksnis grąžinamas atgal į gamybos procesą. Išvalytas apyvartinis 

vanduo grąžinamas į gamybos procesą, o perteklinis kiekis paduodamas į bendrovės nuotekų 

talpą (2000-3000 m3/parą), iš kurios išleidžiamos valymui į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų 

tinklus. Apyvartinio vandens kokybės gerinimui į valomą apyvartinį vandenį flotatoriuose 

dozuojamos dvi medžiagos: koaguliantas - polialiuminio chlorido (Fennofloc-A18) 30-40 % 

tirpalas (koagulianto sąnaudos yra apie 4,6 kg/t produkcijos) ir flokuliantas - 0,2 % polimeras 

(flokuliantų sąnaudos yra apie 0,7 kg/t produkcijos). 

Popieriaus gaminimo mašinoje 2002 m. įdiegta, o 2015 m. atnaujinta Metso kokybės valdymo 

sistema, kuri vykdo produkcijos gramatūros ir drėgmės kontrolę išilgine kryptimi. Popieriaus 

skersinis profilis pastoviai nustatomas, tačiau gramatūros keitimo ar greičio korekcijos 

korekcinius veiksmus atlieka popieriaus gaminimo mašinos operatoriai rankiniu būdu. Sistema 

taip pat valdo masės paruošimo prieš paduodant į popieriaus mašiną technologinius procesus. 
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Popieriaus gamybos procese naudojamos įvairios cheminės medžiagos ir preparatai - krakmolas, 

klijai, dažai, koaguliantai, flokuliantai ir kt., suteikiantys popieriui reikiamas mechanines 

savybes. 

Korinio užpildo gamyba. Kartono gaminių ceche dirba dvi korinio užpildo gamybos linijos, 

gaminančios korinį užpildą baldų, statybos pramonei. Korinis užpildas gaminamas iš litlainerio. 

Gamybos procese naudojami klijai. 

Gamybos padalinių išdėstymas teritorijoje (Nemuno g. 2, Klaipėdoje) pateiktas 2 priede 

„Gamybos padalinių išdėstymas teritorijoje“. 

Gamybinių procesų metu: 

✓ gamybos poreikiams  naudojamas geriamos kokybės bei paviršinis vanduo iš Kuršių ma-

rių;  

✓ susidariusios nuotekos buvo valomos AB „Grigeo Klaipėda“ priklausančių mechaninio-

biologinio nuotekų valymo įrenginių bare Dumpių kaime, Klaipėdos rajone, bet šio baro 

veikla nuo 2020-01-07 yra sustabdyta; 

✓ į aplinkos orą išmetami teršalai – acto rūgštis, amoniakas, akroleinas, etanolis, formal-

dehidas, sieros vandenilis, kietosios dalelės. 

Garas, reikalingas gamybiniams procesams vykdyti, gaminamas pilnai automatizuotoje katilinė-

je. Joje deginamas kuras - gamtinės dujos ir biokuras. Dujiniai katilai pradėti eksploatuoti 2002 

m., o biokuru kūrenamas katilas - nuo 2014 m. II-o ketvirčio. Dujinės ir biokuro katilinės bendra 

instaliuota šiluminė galia yra 45,2 MW. Kuro degimo metu į aplinkos orą išmetami: anglies mo-

noksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir kietosios dalelės. 

AB „Grigeo Klaipėda“ vykdo gamybinių įrenginių ir statinių eksploatavimą ir remonto darbus 

(metalo suvirinimo ir pjaustymo darbus). Šių darbų metu į aplinkos orą išmetami teršalai – kieto-

sios dalelės, anglies monoksidas ir azoto oksidai, mangano oksidai. 

AB „Grigeo Klaipėda“ veiklos metu susidaro nuotekos, kurios iki 2020-01-07 buvo nuvedamos į 

Dumpių kaime, Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr., esančius Bendrovei priklausan-

čius mechaninius-biologinius nuotekų aerobinio valymo įrenginius. Jų eksploatavimo metu į ap-

linkos orą išsiskiria amoniakas ir LOJ. Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekos iš 

Bendrovės (Nemuno g. 2, Klaipėdos m.) išleidžiamos tiesiogiai į AB „Klaipėdos vanduo“ nuo-

tekų valymo įrenginius, vadovaujantis su AB „Klaipėdos vanduo“ periodiškai sudaromomis lai-

kinosiomis nuotekų tvarkymo sutartimis. Didžiausias išleidžiamų nuotekų debitas per parą suda-

ro apie 3000 m3. Per metus į Klaipėdos viešojo nuotekų tvarkytojo tinklus išleidžiamų gamybi-

nių, buitinių ir paviršinių nuotekų kiekis gali sudaryti iki 1 095 000 m3. 

Esami AB „Grigeo Klaipėda“ pajėgumai, gaminamos produkcijos asortimentas bei technologi-

niai procesai dėl nuotekų tvarkymo baro modernizavimo nesikeis. 

Planuojama ūkinė veikla 

AB „Grigeo Klaipėda“, siekdama sumažinti vykdomos veiklos metu susidarančių nuotekų už-

terštumą, tuo pačiu sumažinant ir kvapų emisiją, planuoja modernizuoti Bendrovėje susidarančių 

nuotekų tvarkymo barą, pastatant anaerobinį bioreaktorių Nemuno g. 2, Klaipėdos m. Tokiu bū-

du bus sumažintas nuotekų užterštumas ChDS, BDS7, skendinčiomis medžiagomis bei kvapais. 

Be to, pradėjus eksploatuoti bioreaktorių, ženkliai (nuo 43 % iki 50 %) sumažės Bendrovės nuo-

tekų tvarkymo kaštai. 

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

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

Modernizavimo tikslas - sumažinti taršos BDS7, ChDS ir skendinčiomis medžiagomis apkrovą 

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginiams. Šiam sprendimui įgyvendinti Bendrovės 

teritorijoje numatoma pastatyti anaerobinį bioreaktorių, kuriame iš nuotekose nusodintų organi-

nių teršalų bus gaminamos biodujos. Biodujos - tai organinių medžiagų biologinio iri-

mo (biodegradacijos) procese susidaręs metano (CH4), angliarūgštės (CO2) bei nedidelio kiekio 

kitų lydinčių dujų mišinys. Planuojamame skruberyje ir nusierinimo įrenginyje išvalytos biodu-

jos bus sudeginamos esamoje dujinėje katilinėje. Pagaminta šiluminė energija iš biodujų yra 

traktuojama kaip „žalia“ energija, sauganti aplinką. Naudojant kaip kurą biodujas, kurios yra 

atsinaujinantys energijos ištekliai, vietoje iškastinio kuro – bus mažinama aplinkos oro tarša, t. y. 

į aplinkos orą bus išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų. Anaerobinių valymo 

įrenginių efektyvumas pagal BDS7 ir pagal ChDS  sieks daugiau nei 80 %.  

Nuotekas po valymo numatomame bioreaktoriuje numatoma nuvesti į AB „Klaipėdos vanduo“ 

nuotekų valymo įrenginius, pasirašius ilgalaikę (Nuolatinę) sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ 

dėl nuotekų, kurių užterštumas didesnis už Reglamente nustatytas normas ir kurių taršos norma-

tyvai bus nustatyti su AB „Klaipėdos vanduo“ pasirašytoje sutartyje, priėmimo. Tokiu atveju 

papildomas valymas Bendrovei priklausančiuose mechaninio-biologinio nuotekų valymo įrengi-

niuose Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr. nebebūtų reikalingas ir būtų 

pašalintas aplinkos oro taršos kvapais židinys - pagerėtų šio objekto įtakojamų Dumpių k. ir gre-

timų Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono vietovių aplinkos oro kokybė. 

Bendrovės teritorijoje, 1,5353 ha ploto žemės sklype, kartu su bioreaktoriumi planuojama pasta-

tyti bioreaktoriaus priklausinius - slėginį vamzdį, biodujų saugyklą, biodujų nusierinimo įrangą, 

biodujų džiovinimo įrangą, kondensato surinkimo talpą, avarinį, uždaro tipo fakelą. Taip pat 

smulkaus valymo bare greta esamo flotatoriaus numatoma įrengti dar vieną Krofta Supercell 

SPC18 firmos flotatorių. Tuo atveju, jei nuotekų užterštumas skendinčiomis dalelėmis po valy-

mo minėtuose flotatoriuose bus didesnis nei 300 mg/l, papildomai numatoma įrengti uždaro tipo 

IDF 370 x 4/6 modelio diskinį filtrą skendinčių medžiagų sulaikymui. PŪV vietos žemėlapis su 

numatomos bioreaktoriaus įrangos išdėstymu teritorijoje pateikiamas 1 pav. 
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AB „Grigeo Klaipėda“ nuomojamas žemės sklypas (1,5353 ha) 

 Econvert-EGSB® 12015 reaktorius  Biodujų saugykla 

 
Econvert-Dsulph® 1.0-030 biologinio 

 nusierinimo įrenginys 

 
Talpa kondensatui 

 
Biodujų plautuvas (skruberis) 

 Avarinis fakelas 

 

1 pav. Numatomas įrangos išdėstymas teritorijoje 

 

4 

1 

2 3 5

4 

6

4 

4 

1 

2 

6 3 

5 
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AB „Grigeo Klaipėda“ pasirinko Econvert Water & Energy B.V. olandų firmos gaminamą įran-

gą, kuri skirta anaerobiniam pramoninių nuotekų valymui. Econvert Water & Energy firmos ga-

minama įranga yra skirta įmonėms, užsiimančioms maisto, popieriaus, alaus, gėrimų ir kt. gamy-

ba. Dėl unikalių nusodinimo sistemų įmonės gaminami reaktoriai yra pajėgūs išvalyti įvairios 

sudėties ir didelių koncentracijų užterštumo nuotekas.  

Econvert Water & Energy firmos anaerobinio nuotekų valymo įrangoje numatomų valyti nuo-

tekų parametrai pateikti 4-oje lentelėje. Anaerobinio nuotekų valymo įranga buvo pasirinkta at-

sižvelgiant į Bendrovėje susidarančių nuotekų užterštumą. 

4 lentelė. Numatomų valyti nuotekų parametrai 

Parametras Vienetai 

AB „Grigeo Klaipėda“ vidutiniai 

nuotekų parametrai 

(projektiniai) 

Įrenginio parametrai, galima 

maksimali reikšmė 

1 2 3 4 

Nuotekų srautas 

m3/h 130 160 

m3/d 3 120 3 840 

m3/sav. 21 900 26 880 

m3/m 1 138 000 1 401 600 

ChDS Bendras 
mg/l 7391 9682 

kg/d 22 173 37 179 

Skendinčios dalelės mg/l 250 300 

Temperatūra °C 35 39 

pH  6,5-7,5 7,5 

NO3-N mg/l <1 10 

NO2-N mg/l <1 5 

SO4 mg/l 400 600 

S2- mg/l 0 10 

Chloridas mg/l 100 300 

Kalcis mg/l 535 1043 

 

Pasirinkta anaerobinio nuotekų valymo įranga užtikrins didesnį nei 80 % ChDS bei BDS 

išvalymo efektyvumą. Numatomą įrangą sudarys šie pagrindiniai komponentai: 

✓ Krofta Supercell SPC18 firmos flotatorius; 

✓ uždaro tipo IDF 370 x 4/6 modelio diskinis filtras; 

✓ Econvert-EGSB® 12015 uždaras reaktorius, kurio diametras 12 m, aukštis – 17,5 m; 

✓ slėginis vamzdis, kurio aukštis 16 m; 

✓ Econvert-EGSB® nusodintuvas, kurio diametras 2,04 m, aukštis – 6 m; 

✓ biologinio nusierinimo įrenginys Econvert Dsulph® 1.0-030, kurį sudarys 30 m3 talpos 

reaktorius ir dujų plautuvas (diametras -1 m, aukštis - 11,9 m); 

✓ biodujų saugykla, kurios talpa 100 m3; 

✓ biodujų džiovykla, kurios pajėgumas 600 m3/h; 

✓ kondensato surinkimo talpa; 

✓ avarinis, uždaro tipo biodujų fakelas, kurio pajėgumas 700 m3/h, aukštis 9,5 m. 

Anaerobinio nuotekų valymo principinė technologinė schema, išsamesnės technologinės sche-

mos bei planuojamų įrenginių schemos pateikiamos Priede Nr. 2 „Technologinė principinė 

schema“ ir „Technologinės schemos ir įrenginių schemos“. 
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Į numatomą bioreaktorių paduodamų nuotekų užterštumas skendinčiomis medžiagomis turi būti 

ne didesnis nei 300 mg/l, todėl Bendrovėje susidarančios gamybinės nuotekos pirmiausiai bus 

valomos smulkaus valymo bare numatomame įrengti Krofta Supercell SPC18 firmos flotatoriuje 

(2 pav.). Tuo atveju, jei nuotekų užterštumas skendinčiomis dalelėmis po valymo minėtuose 

flotatoriuose bus didesnis nei 300 mg/l, papildomai numatoma įrengti uždaro tipo IDF 370 x 4/6 

modelio diskinį filtrą skendinčių medžiagų sulaikymui (3 pav.). Žemiau pateikiama informacija 

apie numatomą įrengti flotatorių ir filtrą. 

Flotatorius. Siekdama pagerinti esamo flotatoriaus efektyvumą, t. y. nuimant nuo jo dalį 

apkrovos, AB „Grigeo Klaipėda“ esamame gamybiniame pastate greta esamo flotatoriaus 

numato įrengti papildomą Krofta Supercell SPC18 firmos flotatorių. Eksploatuojant flotatorių, į 

aplinkos orą bus išmetami: acto rūgštis, amoniakas, akroleinas, etanolis, formaldehidas, sieros 

vandenilis ir kietosios dalelės (C). Numatomo flotatoriaus parametrai: 

✓ aukštis - 950 mm; 

✓ skersmuo - 5500 mm; 

✓ maksimalus hidraulinis debitas - 180 m3/h; 

✓ minimalus hidraulinis debitas - 50 m3/h; 

✓ maksimalus flotato šalinimo debitas - 16 m3/h; 

✓ maksimalus nuosėdų šalinimo debitas - 8 m3/h; 

✓ maksimali galima skendinčių medžiagų koncentracija prieš valymą – 5000 mg/l; 

✓ nuotekų išvalymo nuo skendinčių medžiagų efektyvumas - >95%. 

 

2 pav. Numatomas įrengti flotatorius 

Flotatoriuje bus valomas apyvartinis vanduo. Valymo metu nuo vandens bus atskiriamas plaušas. 

Plaušo sluoksnis susidarys koaguliacijos (dozuojamas koaguliantas) ir flokuliacijos (dozuojamas 

flokulianto tirpalas) proceso metu, t. y. plaušas ir kitos skendinčios dalelės bus surenkamos, su-

kibdinamos ir mikroskopinių oro burbuliukų pagalba iškeliamos į flotatoriaus paviršių. Šis 

sluoksnis bus grąžinamas atgal į gamybos procesą. Išvalytas apyvartinis vanduo bus grąžinamas į 

gamybos procesą, o perteklinis kiekis išvalius numatomame įrengti uždaro tipo filtre - paduoda-

mas į bendrovės nuotekų talpą. Kadangi skendinčios medžiagos bus grąžinamos į procesą, atlie-

kos minėto flotatoriaus eksploatavimo metu nesusidarys. 
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Filtras. Tuo atveju, jei nuotekų užterštumas skendinčiomis dalelėmis po valymo flotatoriuose 

bus didesnis nei 300 mg/l, smulkaus valymo bare papildomai numatoma įrengti uždaro tipo IDF 

370 x 4/6 modelio diskinį filtrą skendinčių medžiagų sulaikymui (3 pav.). Filtras bus skirtas 

papildomam skendinčių dalelių sulaikymui, todėl nuotekos bus išvalomos iki aukštos kokybės 

filtrato, galimo panaudoti diskinio filtro praplovimui. Diskinio filtro techniniai parametrai 

pateikiami žemiau: 

✓ srauto debitas – 2700 l/min; 162 m3/h; 3888 m3/d. 

✓ skersmuo – 3700 mm; 

✓ diskų kiekis – 4 vnt. 

✓ disko plotas (grynasis filtravimo plotas) 146,4 m2; 

✓ galia: pagrindinio variklio – 3 kW,  

 osciliuojančio purkštuvo 0,75 KW,  

✓ plotis – 4600 mm;  

✓ aukštis – 5010 mm;  

✓ ilgis - 4465 mm; 

✓ maksimali galima skendinčių medžiagų koncentracija prieš valymą – 3500 mg/l; 

✓ nuotekų išvalymo nuo skendinčių medžiagų efektyvumas – 97-98%. 

 

3 pav. Numatomas įrengti filtras 

Diskiniame filtre apvalytas nuo skendinčių medžiagų nuotekas galima suskirstyti į tris tipus: 

✓ labai švarus filtratas: Q - 851l/min; Q-51m3/h, 1225m3/d. SM koncentracija – 0,004 % 

arba 40 mg/l; 

✓ švarus filtratas: Q - 1678 l/min; Q-100 m3/h, 2416 m3/d. SM koncentracija - 0,008 % arba 

80 mg/l; 

✓ drumstas filtratas, kurio valymo ciklas uždaras: Q - 1066 l/min; Q-64 m3/h, 1535 m3/d. 

SM koncentracija - 0,039 % arba 390 mg/l. 

Filtre sulaikytos SM bus grąžinamos į technologinį procesą ir panaudojamos popieriaus 

gamybai. Numatoma, jog diskiniame filtre bus sulaikoma apie 26,3 kg/min., 1,56 t/h; 37,4 t/d. 

skendinčių medžiagų. Atliekos filtro eksploatavimo metu nesusidarys. Diskinio filtro 

praplovimui į purkštukus bus tiekiamos filtre išvalytos nuotekos – švarus filtratas – 660 l/min., t. 

y. vandentiekio vanduo papildomai naudojamas nebus. 
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Flotatoriuje ir filtre apvalytos nuo skendinčių medžiagų nuotekos bus nuvedamos į esamą 1000 

m3 talpos buferinį rezervuarą (oro taršos šaltinis Nr. 002), kuris bus atitinkamai pritaikytas - 

sumontuota reikalinga įranga pH matavimui, šlapalo, fosforo rūgšties, kaustinės sodos 

dozavimui. Ši talpa, kaip ir iki šiol, slėginė nebus, t. y. talpos viršuje bus išleidimo anga. 

Priklausomai nuo nuotekų pH, į šį rezervuarą bus dozuojamos reikalingos medžiagos (šlapalas 

(iki 80 l/h), fosforo rūgštis (iki 10 l/h), kaustinė soda), tokiu būdu sumažinant nuotekų sudėties 

svyravimus ir kontroliuojant paruošimo rūgštinimui laipsnį. 

Iš čia nuotekos bus pumpuojamos į Econvert-EGSB® reaktorių. Econvert-EGSB® 12015 

reaktorius yra skirtas nuotekų, kurių užterštumas yra vidutiniškai nuo 22 173 iki 37 179 kg 

ChDS/d, valymui. 

Reaktoriuje įrengta išorinė recirkuliacinė sistema, kurios dėka įeinantis nuotekų srautas (nuo 30-

160 m3/h) bus sumaišomas su išeinančių nuotekų srauto dalimi, siekiant praskiesti ChDS 

koncentraciją reaktoriuje. Išorinė recirkuliacija bus vykdoma slėginiame vamzdyje. Į reaktorių 

maksimalus galimas bendras paduodamas nuotekų srautas gali siekti iki 685 m3/h. Žemiau 

pateikiamas Econvert-EGSB® reaktoriaus pavyzdys ir scheminis brėžinys (4 pav.). 

 

4 pav. Econvert-EGSB® reaktorius 

Susimaišęs įeinančių ir išeinančių nuotekų srautas bus pumpuojamas į kolektorių, iš kurio 

nuotekos per reaktoriaus apačioje įmontuotą įtekančio srauto sistemą bus tolygiai paskirstomos 

reaktoriaus apačioje. Maišant įtekantį ir ištekantį skystį, bus užtikrinamos optimalios hidraulinio 

proceso sąlygos ir išvengiama per didelio dumblo kiekio susidarymo reaktoriaus dugne. 

Įtekančio skysčio linijas bus galima praplauti praplovimo vožtuvais, esančiais kitoje reaktoriaus 

pusėje. 

Bioreaktoriuje bus palaikoma iki 32-39 °C temperatūra, užtikrinanti mezofilinio proceso 

parametrus. Technologiniame procese susidariusių ir numatomų į bioreaktorių nuvesti nuotekų 

temperatūra sieks apie 35 °C. Ši temperatūra yra ir bus užtikrinama esamo ekonomaizerio 

pagalba. Tuo atveju, jei būtų pasiekta aukštesnė nei 39 °C temperatūra, automatiškai būtų 

Biodujos 

Ištekantis srautas 

Įtekantis srautas 
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mažinamas iš buferinės talpos į bioreaktorių paduodamų nuotekų srautas, t. y. automatiškai 

užsidarytų sklendė. 

Nuotekos tekės 4-6 m/val. greičiu per dumblo sluoksnį, kurį sudarys anaerobinė biomasė, 

skaidanti nuotekose esančius organinius komponentus, išreikštus kaip ChDS. Šios reakcijos 

produktas yra biodujos, kurių didžiausią dalį sudaro metanas (CH4) ir anglies dioksidas (CO2). 

Taip pat biodujose bus nedidelis kiekis vandenilio sulfido (H2S) ir vandens.  

Biodujos prieš nuvedant sudeginimui į katilą, bus nusierinamos biologinio nusierinimo 

įrenginyje ir išdžiovinamos. 

Žemiau esančioje 5-oje lentelėje pateikiama preliminari biodujų sudėtis po biodujų džiovyklos. 

5 lentelė. Preliminari biodujų sudėtis 

Parametras Vnt. 
Projektiniai 

parametrai 

Įrenginio parametrai 

Minimali reikšmė Galima maksimali reikšmė 

1 2 3 4 5 

CH4 % 70 60 90 

CO2 % 30 10 40 

H2S ppm <100 0 200 

Santykinė drėgmė % 30-80 

Slėgis mbar 10-30 0 60 

 

Išvalytos nuotekos tekės per viršuje esančią trijų fazių modulinę nusodinimo sistemą, kuri bus 

sudaryta iš dujų/vandens ir dumblo/vandens atskyrimo skyrių, kurie efektyviai atskirs išvalytas 

nuotekas, granuliuotą dumblą ir biodujas. Trijų fazių modulinė sistema yra sudėtinė 

bioreaktoriaus dalis, t. y. įmontuota pačiame bioreaktoriuje. Granuliuotas dumblas liks 

reaktoriuje ir vėl dalyvaus nuotekų valymo procese. Trijų fazių modulinis nusodintuvas (5 pav.) 

yra skirtas padidintiems nuotekų srautams. 5 pav. pateikiama ir nusodinimo sistemos vieta 

bioreaktoriuje. 

Šiame moduliniame nusodintuve bus įrengta jungtis, skirta nusodintuvo praplovimui dujiniu 

azotu tam, kad nuotekų valymo proceso metu būtų pašalinami kamščiai. Praplaunant azotu, bus 

išvaloma dalis, kurioje granuliuotas dumblas atskiriamas nuo nuotekų. 
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a b 
5 pav. Econvert-EGSB® 3 fazių modulinė nusodinimo sistemos vieta bioreaktoriuje (a) ir Econvert-

EGSB® 3 fazių modulinė nusodinimo sistema (b) 

Granuliuotas dumblas liks reaktoriuje, o išvalytos nuotekos (ištekantis srautas) ištekės iš reak-

toriaus per slėginį vamzdį.  

Perteklinis dumblas nebus kaupiamas ar sandėliuojamas Bendrovėje, t. y. jis bus nusiurbiamas 

tiesiai iš sistemos – atliekų tvarkytojas, su uždara autotransporto priemone atvykęs išvežti per-

teklinio dumblo, sandaria lanksčia žarna prisijungs prie anaerobinio bioreaktoriaus apačioje e-

sančių specialių jungčių (DN 100 mm) ir tokiu sandariu būdu išsiurbs perteklinį dumblą. Sanda-

rių jungčių dėka bus išvengta bet kokios taršos į aplinką.  

Dumblo kontrolei vykdyti bus sumontuoti mėginių paėmimo taškai skirtinguose anaerobinio bio-

reaktoriaus aukščiuose. Mėginiai bus imami iš mėginių paėmimo taškų ir matuojama dumblo 

koncentracija. Dumblo koncentracijai artėjant prie nustatytų ribų, perteklinis dumblas bus nu-

siurbiamas. Žemiau, 6 pav., pateikiama perteklinio dumblo atsiurbimo vamzdžių schema, o 7 

pav.  matyti dumblo mėginių ėmimo bioreaktoriuje principas. 

Trijų fazių 

modulinė 

nusodinimo 

sistema 
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6 pav. Perteklinio dumblo atsiurbimo vamzdžių schema (Sludge extraction) 

 

7 pav. Dumblo mėginių ėmimo taškai anaerobiniame bioreaktoriuje 

Pagamintos biodujos bus surenkamos reaktoriaus laisvoje viršutinėje dalyje ir nuvedamos (iki 

600 m3/h) į biodujų sistemą. Ant reaktoriaus viršaus bus įrengtas slėgio sumažini-

mo/padidinimo prietaisas, apsaugantis reaktorių. 

Econvert-EGSB® reaktoriuje apvalytas nuotekas toliau numatoma išleisti į AB „Klaipėdos 

vanduo“ nuotekų tinklus, sudarius ilgalaikę (Nuolatinę) sutartį dėl šių nuotekų priėmimo. 

Nuotekų anaerobinio valymo metu susidariusios biodujos bus nusierinamos Econvert-Dsulph® 

1.0-030 biologinio nusierinimo įrenginyje, kurio dėka iš biodujų bus pašalinamas vandenilio 

sulfidas H2S. Šis įrenginys gali pašalinti iki 286 kg S/d., o jo numatoma projektinė apkrova - 

191 kg S/d. Numatomas vidutinis biodujų srautas - 349 m3/val., o maksimalus – 600 m3/val. 

Nusierinimo įrangą sudarys: 
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✓ biodujų plautuvas (skruberis, skersmuo - 1,0 m, aukštis – 11,9 m), kuriame bus absor-

buojamas vandenilio sulfidas. Skruberis bus užpildytas plastikiniais raflux žiedais; 

✓ bioreaktorius (skersmuo - 3,5 m, aukštis – 5,8 m), kuriame sulfidai bus paverčiami į e-

lementinę sierą ir regeneruojama kaustinė soda (NaOH); 

✓ nusodintuvas, tirštinantis susidariusią sierą. 

Žemiau pateikiamas Econvert-Dsulph® reaktoriaus vaizdas ir scheminis brėžinys (8 pav.). 

 

8 pav. Econvert-Dsulph® biodujų nusierinimo įrenginys ir scheminis vaizdas 

Dujų plautuve vyksta H2S virsmas iš dujų fazės į skystą fazę, t. y. biologinis sulfidų virsmas į 

elementinę sierą (S, kieta). Nusodintuvas bus naudojamas elementinės sieros pašalinimui iš tech-

nologinio skysčio. Išeinančių iš Econvert-Dsulph® numatoma sulfidų maksimali koncentracija 

biodujose bus 200 ppm. 

Sieros pašalinimas iš biodujų vyksta tokiais etapais: 

✓ Dujinė fazė 

Biodujos, kurių sudėtyje yra H2S (koncentracija iki 16000 ppm), yra valomos dujų plau-

tuve, kuriame yra plastikinių Palio žiedų kamšalas, padidinantis sąlyčio plotą (175 

m2/m3). Palio žiedų techninės charakteristikos - dydis 38 mm, svoris 68 kg/m3, pavir-

šiaus plotas 175 m2/m3, medžiaga - polipropilenas. Dėl padidinto paviršiaus yra užtikri-

namas maksimalus sąlyčio tarp plovimo skysčio ir biodujų laikas. Biodujos yra išvalo-

mos dujų srove, praeinančia prieš šarminio technologinio skysčio srovę. Didžioji dalis 

išpumpuoto iš bioreaktoriaus technologinio skysčio yra purškiama ant prikimštos kolo-

nos (purškimo zonos), o biodujos, kurių sudėtyje yra H2S, yra paduodamos po dujų plau-

tuvo kolona su užpildu. Technologinis skystis purškimo zonoje yra paskirstomas purš-

kimo antgaliu, kuris užtikrina tolygų plovimo skysčio paskirstymą ant užpildo medžia-

gos. Kai biodujos teka per užpildu pripildytą koloną, plovimo skystis absorbuoja biodu-

jose esantį H2S, todėl nuo dujų plautuvo viršaus teka išvalytų biodujų srautas. Viršutinė-

je dujų plautuvo dalyje yra montuojama apsaugos nuo rasojimo įranga, kuri, surinkdama 

rūką į lašelius, pašalina skystį, atnešamą kartu su dujomis. 
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H2S(g) + NaOH(aq) → NaHS(aq) + H2O(l)   (1 lygtis) 

✓ Skysta fazė 

Dujų plautuvas ir bioreaktorius yra sujungti kaip susisiekiantys indai, leidžiantys sierin-

gam technologiniam skysčiui tekėti iš apatinės dujų plautuvo dalies į bioreaktorių. Prieš 

skysčiui patenkant į bioreaktorių, apatinėje dujų plautuvo dalyje iš jo yra pašalinamos 

dujos. Ši dalis taip pat yra vandens sklendė, kuri neleidžia biodujoms patekti į bioreak-

torių. Skystyje esantys sulfidai (S2-) bioreaktoriuje biologiškai paverčiami į elementinę 

sierą (S0). Bioreaktoriaus aeracija yra reikalinga, siekiant užtikrinti biomasės vykdomą 

biologinę sulfidų oksidaciją (2 lygtis). 

   (2 lygtis) 

Reakcija yra egzoterminė, o šilumos gamyba yra proporcinga sulfido kiekiui. Biologi-

nis sulfido virsmas regeneruoja sunaudotą kaustinę sodą ir padidina technologinio skys-

čio šarmingumą. Elementinė siera nenusėda bioreaktoriuje, nes aeracijos metu vyksta 

maišymasis. Maža dalis gautos elementinės sieros toliau oksiduosis iki sulfato (SO42-), 

(3a ir 3b lygtys). 

  (3a lygtis) 

   (3b lygtis) 

Nepageidaujamos šalutinės reakcijos metu sunaudojama kaustinė soda, kuri turi būti 

pakartotinai panaudota kitame dujų plovimo etape. Todėl, siekiant kompensuoti papil-

domą sunaudojimą, į bioreaktorių reikia pridėti kaustinės sodos. Siekiant apriboti šios 

nepageidaujamos šalutinės reakcijos atsiradimą, į bioreaktorių reikia paduoti ne daugiau 

deguonies nei jo reikia sulfidų susidarymui. Biologinė sulfido oksidacija yra kontroliuo-

jama, reguliuojant patenkančio oro kiekį, kuris kontroliuojamas bioreaktoriaus ištekan-

čio srauto redukcijos - oksidacijos potencialu. 

Kita nepageidaujama reakcija - tai cheminis sulfido virsmas į tiosulfatą, kuris gali vykti, 

kai biomasėje yra per didelis sieros kiekis (4 lygtis). 

  (4 lygtis) 

Prieš ištekėdamas iš bioreaktoriaus, iš pradžių technologinis skystis teka per dujų paša-

linimo zoną. Ši zona yra atskirta nuo aeruojamos bioreaktoriaus dalies, kad nesimaišytų, 

o dujos galėtų pasišalinti iš skystos fazės. Dalis technologinio skysčio recirkuliuoja. Di-

džioji dalis recirkuliacinio skysčio yra paduodama į purškimo zoną, esančią dujų plau-

tuvo viršuje. Siekiant išvengti putojimo, yra įmontuoti du purškimo antgaliai - vienas po 

dujų įleidimo anga dujų plautuve, o kitas bioreaktoriaus viršuje. Per juos eina nedidelė 

dalis recirkuliacinio srauto, kuris yra purškiamas ant vandens paviršiaus. Siekiant kont-

roliuoti TSS kiekį (bendrą suspenduotų kietųjų dalelių kiekį) bioreaktoriuje, nedidelė 

recirkuliacinio srauto dalis yra nuolat nukreipiama į nusodintuvą. 

Siekiant kompensuoti laidumo padidėjimą, atsiradusį pridėjus kaustinės sodos, į biore-

aktorių yra pilamas suminkštintas vanduo. Todėl, laikui bėgant, vandens lygis bioreak-

toriuje didėja. Kad lygis būtų stabilus, technologinio skysčio perteklius yra išleidžia-

mas. Šis technologinio skysčio išleidimas taip pat apsaugo nuo natrio sulfato (Na2SO4), 

natrio bisulfato (NaHSO4) ir kitų druskų kaupimosi. Šiame sraute taip pat yra nedidelis 

kiekis kaustinės sodos, kuri, be nepageidaujamų pašalinių reakcijų, toliau mažina šar-

mingumą. Pertekliniame sraute nėra kenksmingų ar pavojingų medžiagų (sudėtyje yra 
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natrio druskų ir šiek tiek sieros dalelių). Be to, kuomet technologinis procesas yra sure-

guliuotas ir įrenginys eksploatuojamas idealiomis sąlygomis, perteklinio skysčio kiekis 

yra minimalus, beveik nereikšmingas.  

✓ Kieta fazė 

Į nusodintuvą teka nedidelė ištenkančio iš bioreaktoriaus srauto dalis. Nusodintuve su-

sidariusi elementinė siera nusėda ir atsiskiria nuo technologinio skysčio. Perteklinis 

technologinis skystis su mažu TSS kiekiu teka per nupylimo slenkstį atgal į bioreak-

torių. Sieros prisotintų nuosėdų sausoji dalis sudarys 5-10 % nuosėdų masės. Nusie-

rinimo bioreaktoriuje pertekliniame sraute susidarys vidutiniškai 150 kg/d. sieringų 

nuosėdų (maksimalus galimas kiekis - 250 kg/d.). Nusierinimo bioreaktoriuje koncent-

racijai pasiekus nustatytas ribas, technologinio skysčio perteklius kartu su sieringomis 

nuosėdomis (nuo 200 l/val. iki 800 l/val.) bus atiduodamas kartu su anaerobiniame bio-

reaktoriuje apvalytomis nuotekomis tolimesniam nuotekų išvalymui į AB „Klaipėdos 

vanduo“ nuotekų valymo įrenginius. Atskira apskaita šiam nuotekų srautui vykdoma 

nebus. Tokiu būdu bus galima kontroliuoti TSS koncentraciją nusierinimo bioreakto-

riaus viduje ir mažinti vamzdžių užsikimšimo sukietėjusiomis sieringomis nuosėdomis 

riziką. Nuosėdų iš nusierinimo bioreaktoriaus atskirai pašalinti nėra galimybės, nes 

technologiškai negali būti atskiro nuosėdų išėmimo iš sandaraus įrenginio. Sieringos 

nuosėdos kaip atlieka nesusidarys. 

Nusierinimo bioreaktoriuje šiluma generuojama nuolat vykstant egzoterminei reakcijai. Sie-

kiant apsaugoti bakterijas nuo pernelyg aukštos temperatūros arba esant aukštai aplinkos tem-

peratūrai, gali prireikti atvėsinti technologinį skystį. Šiuo tikslu bus įmontuotas šilumokaitis. Jį 

taip pat bus galima naudoti technologinio skysčio pašildymui prieš paleidimą. 

Nusierinimo bioreaktoriuje biologiniame procese dalyvaujančioms bakterijoms reikia visų ele-

mentų, būtinų ląstelių augimui ir funkcionavimui. Pagrindinės sąlygos, reikalingos sulfidą ok-

siduojančioms bakterijoms - tinkamas pH ir temperatūros diapazonas, tinkamas deguonies (tie-

kiamas aeracijos metu) ir sulfidų (esantys technologiniame skystyje) kiekis. Be šių standartinių 

sąlygų, bakterijų ląstelių augimui yra reikalingos maistinės medžiagos. Šių medžiagų nėra (pa-

kankamai) technologiniame skystyje (biodujose), todėl jas reikia nuolat dozuoti. Siekiant užtik-

rinti tinkamą maistinių medžiagų dozavimą ir jų pakankamumą, sistemoje yra įmontuota 

„Econvert-Nutrimix“ dozavimo stotis ir laikymo talpykla. 

Siekiant išvengti susidariusių biodujų srauto svyravimų, numatoma pastatyti 100 m3 talpos 

(skersmuo - 4,58 m, aukštis – 5,56 m) biodujų saugyklą, kurioje bus palaikomas 30 mbar slė-

gis. Nuolatinis 30 mbar slėgis biodujų sistemoje bus palaikomas dėka orapūtės, kurią numato-

ma įrengti greta biodujų saugyklos. Maksimalus galimas nuvesti dujų kiekis – 700 m3/val. Sau-

gykla nebus skirta ilgalaikiam biodujų saugojimui, jos dėka bus tik išlyginamas biodujų srau-

tas, kas užtikrins geresnį įrangos veikimą ir užkirs kelią biodujų nutekėjimams per viršslėgio 

apsaugos prietaisus dėl staiga padidėjusio biodujų srauto. Biodujų saugyklos apsaugai nuo per-

nelyg didelio slėgio bus sumontuotas apsauginis vožtuvas, užpildytas etilenglikoliu. 

Tuo atveju, jei biodujų slėgis saugykloje pasidarytų per aukštas, jos būtų nukreipiamos sudegi-

nimui į 9,5 m aukščio avarinį fakelą. Avarinis fakelas bus uždaro tipo, todėl vizualiai liepsna 

nebus matoma. Avarinio fakelo našumas - iki 700 m3/val. biodujų, degimo temperatūra - 

>8500C. Avarinis fakelas bus autonominis įrenginys, kurį bus galima išoriškai valdyti – išjung-

ti, paleisti-sustabdyti, perkrauti. 

Žemiau pateikiami numatomi statyti įrenginiai - biodujų saugykla ir avarinis fakelas (9 pav.) 
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9 pav. Biodujų saugykla (kairėje) ir avarinis fakelas (dešinėje) 

Econvert-Dsulph® nusierinimo reaktoriuje pagamintose biodujose yra didelis kiekis drėgmės, 

todėl, siekiant sumažinti drėgmės kiekį biodujose, numatoma pastatyti biodujų džiovyklą. Pag-

rindinė priežastis, dėl ko mažinama drėgmė, yra ta, kad kondensatas gali sukelti vandens susi-

laikymą apatinėse į katilą einančios biodujų linijos dalyse.  

Biodujų džiovyklą sudarys du šilumokaičiai ir aušintuvas. Biodujų džiovinimo principinė tech-

nologinė schema pateikta 10 pav.  

 
10 pav. Biodujų džiovinimo principinė technologinė schema 

Ateinančių biodujų temperatūra į pirmą šilumokaitį bus 25-40 °C. Pirmasis dujų/dujų šilumo-

kaitis (mažasis) aušins biodujas iki 10-20 °C, einančias į antrąjį šilumokaitį. Antrame du-

jų/skysčio šilumokaityje dujos aušintuvo pagalba bus atvėsinamos iki 5 °C. Atvėsintos dujos po 

antro šilumokaičio, kurių temperatūra 5 °C, bus gražinamos į pirmą šilumokaitį. Šiuo momentu 

biodujos bus visiškai prisotintos. Po antrojo praėjimo per pirmąjį šilumokaitį biodujos bus pa-

25-40 ºC 10-20 ºC 5 ºC 

15-25 ºC 
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šildomos iki 15-25 °C, todėl sumažės santykinė dujų drėgmė. Temperatūrų skirtumų dėka pir-

masis šilumokaitis ir aušins biodujas einančias į antrąjį šilumokaitį ir šildys ateinančias iš ant-

rojo šilumokaičio. 

Iš biodujų džiovyklos biodujos į katilą bus nuvedamos, pavyzdžiui, kompresoriaus pagalba. 

Kompresorius galės būti valdomas pagal biodujų lygį saugykloje. Siekiant išvengti kondensaci-

jos į katilą einančioje biodujų linijoje, reikia tikrinti, kad temperatūra per daug nenukristų. Au-

šintuvas bus autonominis prietaisas ir veiks nuolat, o gedimo atveju suveiks bendras pavojaus 

signalas. 

Visas iš biodujų pašalintas vanduo bus surenkamas kondensatui skirtoje 1,4 m skersmens ir 2,7 

m gylio talpoje su 125 mbar hidrauliniu uždoriu (11 pav.). Taip pat į kondensato talpą bus nu-

vedamas visas į avarinį fakelą einančioje dujų linijoje susikondensavęs vanduo. Vanduo iš 

kondensato talpos bus pašalinamas siurbliu į anaerobiniu būdu apvalytų nuotekų tinklą.  

 

 

11 pav. Kondensato talpos scheminis vaizdas 

Nusierintas biodujas numatoma deginti Bendrovės katilinėje esančiuose dujinį kurą deginančiuo-

se 14,5 MW ir 13,2 MW galios katiluose. Šiuo metu pagaminamos šiluminės energijos kiekis yra 

217 000 MWh/metus. Po PŪV įgyvendinimo šilumos poreikis šiek tiek padidės iki 224 000 

MW/metus. 

Pagrindinis šilumos gamybos šaltinis, kaip ir iki šiol, išliks biokuro katilas, kuriame pagaminama 

apie 58 % bendrovės poreikiams reikalingos šilumos (apie 125 000 MWh/metus). Biokuro kati-

linėje tiek šiuo metu, tiek po PŪV įgyvendinimo bus sudeginama iki 80 000 t/metus biokuro. 

Kita dalis ( apie 42 %) Bendrovės poreikiams reikalingos šilumos energijos pagaminama kūre-

nant gamtines dujas. Šiuo metu deginant gamtines dujas pagaminama iki 92 000 MWh/metus 

šilumos energijos. Šiam kiekiui šilumos energijos pagaminti gali būti sudeginama iki 10,318 

mln. gamtinių dujų. Po planuojamo modernizavimo maksimalus galimas metinis gamtinių dujų 

suvartojimas sumažės iki 9,504 mln. m3. Deginant gamtines dujas, numatoma pagaminti apie 

82 000 MWh/metus šilumos energijos.  

Įgyvendinus PŪV, planuojama, jog katilinėje per metus bus sudeginama nuo 2,7156 mln. m3 iki 

5,256 mln. m3/metus biodujų ir pagaminama apie 17 000 MWh šilumos energijos. Sudeginamų 

biodujų ir gamtinių dujų kiekiai gali kisti priklausomai nuo planuojamame bioreaktoriuje susida-
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rysiančių biodujų kiekio. Kuo bus daugiau pagaminama biodujų, tuo atitinkamai bus mažiau su-

naudojama gamtinių dujų.  

Esamos ir numatomos veiklos metu pagaminamas ir planuojamas pagaminti šiluminės energijos 

kiekis, naudojant skirtingus išteklius, pateiktas 6-oje lentelėje. Naudojamo ir planuojamo naudoti 

kuro kiekiai pateikti 3-oje lentelėje. 

6 lentelė. Esamos ir numatomos veiklos metu pagaminamas šiluminės energijos kiekis bei sunaudojamo 

kuro kiekiai  

Energetiniai ištekliai Esama veikla Numatoma veikla 

1 2 3 

Bendras šilumos poreikis, MWh/metus: 217 000 224 000 

Pagaminamos šiluminės energijos kiekis deginant biokurą, 

MWh/metus 
125 000 125 000 

Pagaminamos šiluminės energijos kiekis deginant gamtines 

dujas, MWh/metus 
92 000 82 000 

Pagaminamos šiluminės energijos kiekis deginant biodujas, 

MWh/metus 
0 17 000 

 

Bendrovėje dirbama nepertraukiamu režimu: 2 pamainomis po 12 valandų. Planuojama, jog 

numatomi nuotekų tvarkymo baro modernizavimo įrenginiai irgi dirbs nepertraukiamu režimu, 

365 d./metus, 8760 val./metus, išskyrus planinius stabdymus profilaktikos ar remonto darbų 

atlikimui. Šiuo metu Bendrovėje dirba 165 darbuotojai. Dėl planuojamo nuotekų baro 

modernizavimo bus priimti 4 nauji darbuotojai, kitų darbuotojų darbo režimas nesikeis. 

Bendrovės veiklos metu į aplinkos orą skiriasi specifiniai teršalai, iš kurių intensyviausias, 

nemalonus ir žemą kvapo slenkstį turintis sieros vandenilis. Bendrovė, siekdama sumažinti 

aplinkos oro taršą teršalais ir kvapais, o taip pat siekdama įgyvendinti nuo 2024 m. 

įsigaliosiančius HN 121:2010 reikalavimus, numačiusi diegti papildomas oro ir kvapo taršos 

mažinimo priemones: 

✓ ozonavimą, pastačius ozonavimo įrangą arba analogiško efektyvumo priemones taršos 

sumažinimui iš taršos šaltinio Nr. 002 (didžiausią kvapo emisiją išskiriantis taršos 

šaltinis). Numatoma, jog dėl ozonavimo įrangos išmetamų teršalų kiekiai ir kvapo 

emisijos sumažės apie 95 % (informacija apie numatomos priemonės efektyvumą 

pateikta PVSV ataskaitos priede Nr. 3 „Informacija apie numatomų diegti aplinkos oro 

teršalų ir kvapo mažinimo priemonių efektyvumą“); 

✓ ozonavimo sistemas su šarminio pagrindo katalitiniais filtrais arba analogiško 

efektyvumo priemones taršos sumažinimui iš taršos šaltinių Nr. 003, 005, 010-015, iš 

kurių yra vienos didesnių kvapo emisijų. Numatoma, jog dėl šių sistemų išmetamų teršalų 

kiekiai ir kvapo emisijos sumažės apie 80 % (informacija apie numatomos priemonės 

efektyvumą pateikta PVSV ataskaitos priede Nr. 3 „Informacija apie numatomų diegti 

aplinkos oro teršalų ir kvapo mažinimo priemonių efektyvumą“). 

Taršos į aplinkos orą mažinimui naudojant ozonavimą ar kt. priemones buvo pasirenkami tie tar-

šos šaltiniai, kuriuose tos priemonės galėtų duoti didžiausią aplinkosauginį efektą, t. y. buvo o-

rientuojamasi į didžiausią iš taršos šaltinių išmetamą kvapo emisiją ir kuriuos taršos šaltinius 

technologiškai būtų galima prijungti prie tos pačios ozonavimo sistemos. Konsultuojantis su tar-

šos mažinimo įrangos gamintojais, taip pat buvo vertinami iš taršos šaltinių išmetami oro srautai, 

oro temperatūra, drėgmė, cheminių medžiagų koncentracijos. 
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Kadangi kvapą sukelia tam tikroje terpėje besiveisiančios bakterijos, taršos šaltiniuose, kuriuose 

yra aukšta temperatūra ir garas, minėtos bakterijos nesiveisia, nes tai nėra palanki terpė joms 

veistis. Taigi, renkantis kuriuose taršos šaltiniuose diegti taršos mažinimo priemones, buvo 

atsižvelgta ir į tai, ar procese dalyvauja kvapą skleidžiančios bakterijos. 

Ozono sistemos efektyviai pašalina bet kokius organinės kilmės kvapus. Ozonuojant oras tampa 

ne tik bekvapis, bet ir švaresnis. Visų ozonavimo sistemų veikimo principas yra analogiškas, t. y. 

kvapą sukeliančios molekulės ozonuojant neutralizuojamos į bekvapius oksidus ir kitas 

nekenksmingas medžiagas. Ozono išmetimai į aplinkos orą iš planuojamos ozonavimo įrangos 

nenumatomi, kadangi galimai likęs ozonas ir kiti oksidacijos produktai bus suskaidomi 

ozonavimo įrangoje. Pagrindinis ozono privalumas, palyginus su kitais oro valymo būdais, yra 

tas, kad jis veiksmingai išvalo didelį išmetamo oro kiekį. Dėl katalitinių filtrų naudojimo gali 

būti sulaikyta net ir intensyvi tarša. 

Ozonavimas, kaip viena iš taršos mažinimo priemonių nuotekų valyklose, yra pateikta 

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto metodinėse rekomendacijose. 

Žemiau pateikiamos nuorodos, kuriose pateikta informacija apie vienos iš galimų planuojamos 

ozonavimo įrangos diegėjų – pasaulyje pirmaujančios sistemų ir sprendimų tiekėjos, švedų 

įmonės Mellifiq -  įdiegtas ir veikiančias ozonavimo sistemas, bei jų efektyvumą: 

✓ https://mellifiq.com/reference-project/combined-technology-removes-odors-in-yeast-

production-process/ 

✓ https://mellifiq.com/reference-project/multiphase-ozone-scrubber-removes-odors-at-

leading-yeast-producer/ 

✓ https://mellifiq.com/reference-project/solved-hard-to-treat-odor-emissions-from-

innovative-wood-processing-company/ 

✓ https://mellifiq.com/reference-project/ozone-uv-and-activated-carbon-for-reducing-

odors-at-bioplastic-producer 

Lietuvoje dezinfekcijos ir išmanių ozono sistemų įrangos gamybos bei diegimo paslaugas tei-

kiančios įmonės – UAB „Airplus1“ – įdiegtų ir veikiančių ozonavimo sistemų pavyzdžiai 

(https://airplus1.co.uk/lt/darbai/): UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuotekų perpumpavimo stotis, 

UAB „Neringos vanduo“, UAB „VAATC“ filtrato valymo pastatas, UAB „Kauno vandenys“ 

nuotekų valykla, AB „Klaipėdos vanduo“ ir kt. 

Taip pat ozonavimo sistemos įrengimas buvo numatytas ir jos efektyvumas įvertintas AB 

„Grigeo Klaipėda“ kitos planuotos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija 

Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, kuri buvo 

suderinta su visais poveikio aplinkai vertinimo subjektais. 

3.4 Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo 

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

veikla) 

AB „Grigeo Klaipėda“ esamą ūkinę veiklą – popieriaus ir (ar) kartono gamybą - buvusio 

celiuliozės gamybos komplekso sklypo dalyje vykdo nuo 1898 metų.  

http://www.dge-group.lt/
https://mellifiq.com/reference-project/combined-technology-removes-odors-in-yeast-production-process/
https://mellifiq.com/reference-project/combined-technology-removes-odors-in-yeast-production-process/
https://mellifiq.com/reference-project/multiphase-ozone-scrubber-removes-odors-at-leading-yeast-producer/
https://mellifiq.com/reference-project/multiphase-ozone-scrubber-removes-odors-at-leading-yeast-producer/
https://mellifiq.com/reference-project/solved-hard-to-treat-odor-emissions-from-innovative-wood-processing-company/
https://mellifiq.com/reference-project/solved-hard-to-treat-odor-emissions-from-innovative-wood-processing-company/
https://mellifiq.com/reference-project/ozone-uv-and-activated-carbon-for-reducing-odors-at-bioplastic-producer
https://mellifiq.com/reference-project/ozone-uv-and-activated-carbon-for-reducing-odors-at-bioplastic-producer
https://airplus1.co.uk/lt/darbai/


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

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

Atrankos dėl PŪV (nuotekų tvarkymo baro modernizacijos, statant anaerobinį bioreaktorių su 

priklausiniais) poveikio aplinkai vertinimo procedūros jau atliktos, gauta atsakingos institucijos – 

Aplinkos apsaugos agentūros – išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (pateikta 

4 priede „Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada“). Kiti PŪV vykdymo etapai: 

✓ techninio projekto parengimas – 2022 m.,  

✓ nuotekų tvarkymo baro modernizavimo pradžia – 2022 m., 

✓ taršos mažinimo priemonių (ozonavimo ar kitų analogiško efektyvumo priemonių) 

diegimas – 2022-2023 m., 

Numatomas objekto eksploatacijos laikas – neterminuotas.  

3.5 Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių 

statybos, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės 

veiklos nutraukimo ar kt. – atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas PŪV planavimo stadijoje, siekiant įvertinti 

AB „Grigeo Klaipėda“ galimą fizikinį ir cheminį, kvapų poveikį artimiausiai gyvenamajai aplin-

kai ir nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į teršiančių medžiagų koncentraci-

jos sklaidos bei triukšmo lygio skaičiavimus. 

AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamybos poveikio visuomenės sveikatai vertini-

mo ataskaita rengiama kaip atskiras dokumentas. Nagrinėjamam objektui, kaip jau buvo minėta, 

buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros – atlikta atranka dėl poveikio aplinkai ver-

tinimo, gauta atsakingos institucijos išvada kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

3.6 Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

Alternatyvios ūkinės veiklos vykdymo vietos nenagrinėjamos, nes Bendrovė buvusio celiuliozės 

gamybos komplekso sklypo dalyje veiklą vykdo nuo 1898 metų. Sklypas yra tinkamas įmonės 

vykdomai veiklai dėl esamos teritorijos infrastruktūros, žemės paskirties, taip pat dėl palankios 

geografinės padėties Vakarų Lietuvos regione.  

4 Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė 

4.1 Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis 

AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamykla įsikūrusi Klaipėdos miesto vakarinėje 

dalyje, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, Nemuno g. 2. 

Šiuo metu AB „Grigeo Klaipėda“ veikla vykdoma dviejose 1,5353 ha ir 3,1992 ha ploto žemės 

sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) dalyse. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo 

paskirtis - kita, žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nėra nustatyti. Žemės sklypas (kad. Nr. 

2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) apima visą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritoriją ir 

akvatoriją, jo užimamas plotas - 1075,7906 ha. 

Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) 

dalių (1,5353 ir 3,1992 ha ploto) nuomos AB „Grigeo Klaipėda“ yra sudariusi žemės nuomos 

sutartis (pateikta 4 priede „Nuosavybę patvirtinantys dokumentai“). Pagal šias nuomos sutartis 
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nuomojamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypo dalis nuosavybės teise valdo Lietu-

vos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo teise - AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direk-

cija. Bendras abiejų žemės sklypo dalių užimamas plotas - 4,7345 ha. Teritorijoje esantys stati-

niai nuosavybės teise priklauso AB „Grigeo Klaipėda“. Nekilnojamojo turto registro centrinio 

duomenų banko išrašai pateikti priede Nr. 4 „Nuosavybę  patvirtinantys dokumentai“. 

PŪV numatoma vykdyti esamoje Bendrovės teritorijoje. Vietos žemėlapiai su gretimybėmis bei 

AB “Grigeo Klaipėda” sklypo dalių, kuriose vykdoma veikla, padėtis Klaipėdos uoste pateikta 

12, 13 ir 14 pav. 

Artimiausiose Bendrovės gretimybėse yra kitos paskirties žemės sklypai: 

✓ Šiaurės, vakarų ir pietų pusėse sklypai ribojasi su kitomis Klaipėdos valstybinio jūrų uos-

to žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) dalimis, savininkas Lietuvos 

Respublika, patikėjimo teise valdo AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“. Plo-

tas - 1076,9886 ha, iš jų 487,0239 ha užima uosto teritorija ir 589,9647 ha užima uosto 

akvatorija, naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas ir pobūdis nenustatyti. 

✓ Rytų pusėje: 

− Klaipėdos miesto Nemuno gatvė; 

− toliau už Nemuno gatvės (teritorija, apribota Nemuno, Minijos ir Varnėnų gatvė-

mis, aprašyta eilės tvarka tolstant nuo gamybinės teritorijos rytų ir pietų krypti-

mis): 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:59 Klaipėdos m. k.v., adresas Nemuno g. 13, 

15, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 1,0439 ha, naudojimo paskirtis - kita, 

naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:484 Klaipėdos m. k.v., adresas Nemuno g. 13, 

15, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Plotas - 0,0648 ha, naudojimo paskirtis - kita, 

naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:353 Klaipėdos m. k.v., adresas Nemuno g. 

21A, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,0942 ha, naudojimo paskirtis - kita, 

naudojimo būdas - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 

teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:355 Klaipėdos m. k.v., adresas Minijos g. 42, 

Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,2615 ha, naudojimo paskirtis - kita, nau-

dojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:354 Klaipėdos m. k.v., adresas Nemuno g. 

21C, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,0311 ha, naudojimo paskirtis - kita, 

naudojimo būdas - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 

teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:90 Klaipėdos m. k.v., adresas Minijos g. 44A, 

Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 1,6451 ha, naudojimo paskirtis - kita, nau-

dojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:497 Klaipėdos m. k.v., adresas Minijos g. 

42A, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,1980 ha, naudojimo paskirtis - kita, 

naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos; 

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

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

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:449 Klaipėdos m. k.v., adresas Minijos g. 44, 

Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,1768 ha, naudojimo paskirtis - kita, nau-

dojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:278 Klaipėdos m. k.v., adresas Minijos g. 

44B, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,4288 ha, naudojimo paskirtis - kita, 

naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:83 Klaipėdos m. k.v., adresas Lakštučių g. 4, 

Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,2499 ha, naudojimo paskirtis - kita, nau-

dojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:303 Klaipėdos m. k.v., adresas Lakštučių g. 6, 

Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,2514 ha, naudojimo paskirtis - kita, nau-

dojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:147 Klaipėdos m. k.v., adresas Lakštučių g. 8, 

Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,2547 ha, naudojimo paskirtis - kita, nau-

dojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų 

namų statybos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:7 Klaipėdos m. k.v., adresas Žuvėdrų Tako g. 

17, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,1664 ha, naudojimo paskirtis - kita, 

naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų 

namų statybos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:110 Klaipėdos m. k.v., adresas Nemuno g. 39, 

Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,0688 ha, naudojimo paskirtis - kita, nau-

dojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:373 Klaipėdos m. k.v., adresas Nemuno g. 

39A, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,1194 ha, naudojimo paskirtis - kita, 

naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:470 Klaipėdos m. k.v., adresas Nemuno g. 41, 

Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). Plotas - 0,0609 ha, naudojimo paskirtis - kita, nau-

dojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos; 

− žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0005:312 Klaipėdos m. k.v.). Plotas - 1,5840 ha, 

naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų 

teritorijos. 
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12 pav. Ištrauka iš paraiškos TIPK leidimui pakeisti - „VĮ „Registrų centras“ informacija apie AB 

„Grigeo Klaipėda“ teritorijos (Nemuno g. 2, Klaipėda) gretimybėse esančius objektus“ 

Artimiausios gamybinei teritorijai esamos gyvenamosios teritorijos (nurodyti mažiausi atstumai) 

(13 pav.):  

✓ vienbutis gyvenamasis namas (Lakštučių g. 8, Klaipėda) nutolęs 180 m atstumu; 
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✓ vienbučiai gyvenamieji namai (Šermukšnių g. 14, 16, 18, 26 ir 28, Klaipėda) nutolę 

180 m atstumu; 

✓ vienbučiai gyvenamieji namai (Alyvų g. 2A, 4, 6, 8 ir 10, 12, 14, Klaipėda) nutolę 

190 m atstumu; 

✓ vienbučiai gyvenamieji namai (Gegučių g. 3, 5, 7, 13, 15, 10, 12, 14, 16, Klaipėda)  

nutolę 210 m atstumu; 

✓ Jurginų g. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas nutolęs 330 m atstumu; 

✓ Tulpių g. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas nutolęs 300 m atstumu. 

 

13 pav. Ištrauka iš paraiškos TIPK leidimui pakeisti - AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinės teritorijos 

(Nemuno g. 2, Klaipėda) padėtis urbanizuotų gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu 
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 AB „Grigeo Klaipėda“ sklypas, kuriame numatoma vykdyti PŪV 

 
AB „Grigeo Klaipėda“ sklypas, kuriame vykdoma esama veikla 

 

  
14 pav. AB “Grigeo Klaipėda” (Nr. 9) sklypų padėtis Klaipėdos uoste. 

Šaltinis: https://www.portofklaipeda.lt/uosto-planas 

Artimiausi visuomeninės paskirties objektai ir atstumai nuo jų iki Bendrovės sklypų ribų (15 

pav.): 

1) VšĮ Socialinių mokslų kolegija (Nemuno g. 2, Klaipėda) nutolusi 175 m atstumu šiaurės 

kryptimi; 

2) Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubas „Saulutė“ (Šermukšnių g. 11) nutolęs 250 m 

atstumu šiaurės rytų kryptimi; 

3) UAB „Sabelija“ mokymo centras „Heureka“ (Rūtų g. 4) nutolęs 194 m atstumu rytų 

kryptimi; 

4) viešbutis „Europa City Aurora Klaipėda“ (Nemuno g. 51) nutolęs 250 m pietų kryptimi 

5) Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ (Galinio Pylimo g. 16A) nutolęs 750 m atstumu 

šiaurės kryptimi 

6) UAB „Lietuvos, JAV ir Izraelio vaisingumo klinika“ Klaipėdos filialas (Šermukšnių g. 1) 

nutolusi 250 m šiaurės rytų kryptimi. 
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 AB „Grigeo Klaipėda“ sklypas, kuriame numatomas nuotekų tvarkymo baro 

modernizavimas 

 
AB „Grigeo Klaipėda“ sklypas, kuriame vykdoma esama veikla 

 
Artimiausi visuomeninės paskirties objektai 

 

15 pav. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai 

Artimiausias vandens telkinys - Kuršių marios – nutolusios nuo Bendrovės teritorijos apie 150 m 

vakarų kryptimi. 

Pagrindinis įvažiavimas į Bendrovę yra iš Minijos gatvės per Nemuno gatvę. 

2 

2 
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1 
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Artimiausia rekreacinė teritorija – rekreacinių miškų sklypai, esantys kitapus Kuršių marių, nuto-

lę nuo nagrinėjamos teritorijos apie 740 m atstumu vakarų kryptimi. 

Prekybos, maitinimo, kultūros, poilsio, sporto, religinės ar kitos (sodų) paskirties pastatų artimo-

je aplinkoje nėra.  

4.2 Žemės naudojimas. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, 

pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas (-ai) (esamas ir 

planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos  

Šiuo metu AB „Grigeo Klaipėda“ veikla vykdoma dviejose 1,5353 ha ir 3,1992 ha ploto žemės 

sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) dalyse adresu: Klaipėda, Nemuno g. 2. Žemės 

sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nėra nus-

tatyti. Žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) apima visą Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto teritoriją ir akvatoriją, jo užimamas plotas 1075,7906 ha. 

Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) 

dalių (1,5353 ir 3,1992 ha ploto) nuomos AB „Grigeo Klaipėda“ yra sudariusi žemės nuomos 

sutartis. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai pateikti 4 priede „Nuosavybę patvirtinantys do-

kumentai“. 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos  

Žemės sklypui, kurio dalyse veiklą vykdo AB „Grigeo Klaipėda“, nustatyti ūkinės veiklos apri-

bojimai, vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166, priimto 

2019 m. birželio 6 d., reikalavimais: 

✓ Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas – 254,1413 ha; 

✓ Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), plotas – 

34,9555 ha; 

✓ Gamtos paveldo objektų buferinės apsaugos zonos (V skyrius, trečiasis skirsnis), plotas – 

0,0001 ha; 

✓ Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 

0,0005 ha; 

✓ Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), plotas – 

1,6806 ha; 

✓ Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), plotas – 

1,6806 ha; 

✓ Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 10,7221 

ha; 

✓ Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penk-

tasis skirsnis), plotas- 2,6208 ha; 

✓ Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 35,9164 ha; 

✓  Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vie-

nuoliktasis skirsnis, plotas -43,0153 ha. 
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Vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais, t. y. LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. 

nutarimu Nr. 343 patvirtintomis specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis ir 

Aplinkos apsaugos ministerijos Klaipėdos regiono departamento 1995 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. 

04-14/702 bei Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 1995 m. 

rugsėjo 29 d. raštu Nr. I-408, Klaipėdos miesto valdyba 1995 m. vasario 14 d. raštu Nr. 581 

nusprendė patvirtinti bendrovės sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribas pagal pridedamą 

schemą (raštas ir schema pateikti Priede Nr. 4 „SAZ dokumentai“). Pagal tuo metu galiojusius 

teisės aktus nebuvo nustatytos tvarkos, pagal kurią būtų galima įregistruoti įmonės SAZ. 

PŪV teritorijoje jokių vandenviečių nėra (16 pav.). Arčiausiai PŪV teritorijos esančios 

vandenvietės:  

✓ naudojama Smiltynės jachtklubo geriamo gėlo vandens vandenvietė Nr. 5163 (geologinis 

indeksas – J3cl, koordinatės – 6177507; 318803 ), esanti kitame Kuršių marių krante, nu-

tolusi 1,07 km vakarų kryptimi. Jos SAZ nėra įsteigta, SAZ projektas parengtas, ištekliai 

aprobuoti. PŪV teritorija nepatenka į šios vandenvietės apsaugos juostą. 

✓ naudojama Klaipėdos I geriamo gėlo vandens vandenvietė Nr. 50 (geologinis indeksas – 

P2+D3žg, koordinatės – 6179595; 320600), nutolusi 2,3 km šiaurės rytų kryptimi. Jos 

SAZ yra įsteigta, SAZ projektas parengtas, ištekliai aprobuoti. PŪV teritorija patenka į 

šios vandenvietės apsaugos zonos 3 juostą, kurioje vykdoma ir planuojama veikla yra 

leistina.  

Šių vandenviečių ištekliams ir vandens kokybei PŪV neturės jokios įtakos. 

http://www.dge-group.lt/
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AB „Grigeo Klaipėda“ sklypas, 

kuriame vykdoma esama ir numatoma 

vykdyti PŪV 

 

 

AB „Grigeo Klaipėda“ sklypas, 

kuriame vykdoma esama veikla 

  
16 pav. PŪV teritorijos padėtis artimiausių vandenviečių ir jų apsaugos zonų atžvilgiu. 

Šaltinis:www.lgt.lt 

4.3 Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų 

surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir 

panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.) 

Sklypas, kuriame bus vykdoma PŪV, yra Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, gerai išvys-

tytos infrastruktūros teritorijoje, kurioje yra visi PŪV vykdyti reikalingi inžineriniai tinklai: centra-

lizuoti vandentiekio, buitinių, paviršinių nuotekų, dujotiekio, elektros ir ryšio tinklai. Gerai išvys-

tytos susisiekimo komunikacijos – iš rytinės pusės sklypą galima pasiekti autotransportu iš Minijos 

gatvės per Nemuno gatvę. Nagrinėjamuose sklypuose yra geležinkelio atšakos. Netoli PŪV skly-

po, kitapus Minijos gatvės yra viešojo transporto stotelė. 

http://www.dge-group.lt/
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Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas  

Vanduo AB „Grigeo Klaipėda“ naudojamas buitinėms ir gamybinėms reikmėms. Dalis vandens 

išgaunama iš Kuršių marių, o kitą dalį tiekia UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“, 

kuriai vandenį tiekia AB „Klaipėdos vanduo“. Vadovaujantis galiojančiu TIPK leidimu, šiuo 

metu Bendrovėje maksimalus galimas suvartojamo vandens kiekis yra toks: 

✓ Gamybinėms reikmėms sunaudojamo vandens kiekis, kuris išgaunamas iš Kuršių marių - 

1 260 000 m3/metus, 3452 m3/d.; 

✓ Gamybinės reikmėms, katilinėje, buitinėms reikmėms sunaudojamo geriamo vandens 

kiekis, kurį Bendrovei tiekia UAB KJKK „Bega“– iki 90 000 m3/metus. 

Numatomų įrenginių eksploatavimui (bioreaktoriuje, nusierinimo technologiniame procese) pla-

nuojamas papildomas vandens suvartojimas – 120 m3/d. ir 43 800 m3/metus iš Kuršių marių. Su-

naudojamo vandens apskaita bus vykdoma esamais vandens apskaitos prietaisais. 

AB „Grigeo Klaipėda“ susidaro buitinės, gamybinės bei paviršinės nuotekos. 

Šiuo metu, nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaipėda“ susidarančios nuotekos (gamybinės, 

buitinės ir dalis susidarančių paviršinių nuotekų nuo 1,6096 ha stogų bei nuo visos 2,0702 ha  

ploto neužstatytos gamybinės teritorijos Nemuno g. 2, Klaipėdoje) pagal su AB „Klaipėdos 

vanduo“ periodiškai sudaromomis laikinosiomis nuotekų tvarkymo sutartimis iš Bendrovės 

teritorijos Nemuno g. 2, Klaipėdoje, yra nukreipiamos (perduodamos) į AB „Klaipėdos vanduo“ 

nuotekų tinklus per nuotekų išleistuvą Nr. 1 (išleistuvo vieta pateikta priede Nr. 2 „Išleistuvo Nr. 

1 vieta“).  

Dalis paviršinių nuotekų (6 589,2 m3/m, 662,5 m3/d), susidarančių nuo 1,0547 ha ploto pastatų 

stogų, surenkamos ir pagal 2021 m. rugpjūčio mėn. 2 d sudarytą sutartį Nr. L04-20210062 su AB 

“Klaipėdos vanduo” (sutartis pridedama priede Nr. 4 „Sutartys su AB „Klaipėdos vanduo“) 

nuvedamos į miesto paviršinių nuotekų tinklus. Minėtoje sutartyje yra pateiktas lietaus nuotekų 

tinklų eksploatacijos ribų planas. Bendrovės teritorijos planas, kuriame pažymėti pastatų stogų 

plotai, nuo kurių surinktos paviršinės nuotekos išleidžiamos į miesto paviršinių nuotekų tinklus, 

bei stogų plotai, nuo kurių surinktos paviršinės nuotekos nuvedamos į Bendrovės nuotekų 

surinkimo rezervuarą, pateikiamas Priede Nr. 2 „Teritorijos planas su plotais, nuo kurių 

surenkamos paviršinės nuotekos“.  

Nuotekos, kurios susidarė nuotekų valymo bare Dumpių k. esančiose dumblo kompostavimo 

aikštelėse ir kritulių, patenkančių į kompostavimo aikšteles vanduo, į AB „Grigeo Klaipėda“ 

Nemuno g. 2, Klaipėdoje, esantį nuotekų rezervuarą atvežamas nebebus. 

Atsisakius nuotekų tvarkymo veiklos nuotekų valymo bare Dumpių k.,  nuotekų valymo 

biologiniai įrenginiai nebebus eksploatuojami, dėl ko Bendrovės nuotekų valymo bare Dumpių 

k. nebesusidarys dumblo atliekos, todėl nebebus eksploatuojamos kompostavimo aikštelės. 

Tokiu būdu šiose aikštelėse nebesusidarys užterštos paviršinės nuotekos, kurias anksčiau reikėjo 

valyti NVĮ, t. y. bus nutraukta lietaus vandens ir sniego tirpsmo tarša šioje teritorijoje.  

Šiuo metu iš visų 24 dumblo kompostavimo aikštelių kompostas jau yra išvežtas, jose yra 

prisikaupę lietaus vandens. Pradėjus eksploatuoti  1,6 km  nuotekų liniją, jungiančią Bendrovės 

nuotekų valyklą su AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklais, susikaupęs aikštelių filtratas ir 

lietaus vanduo bus šia linija išleistas į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginius. Taip 

http://www.dge-group.lt/
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pat per 1,6 km liniją bus išleistos likusios nuotekos iš antrinio nusodintuvo ir aerotanko bei iš 

uždengtų pirminio ir rezervinio nusodintuvų. 

Bioreaktoriuje išvalytų nuotekų tvarkymas  

Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, gamybinių nuotekų, išleidžiamų į nuotakyną, 

užterštumas BDS7 negali viršyti 800 mg/l, o ChDS – 2400 mg/l, išskyrus atvejus, kuomet 

nuotakyno valdytojas, sudarius sutartį, nustato didesnes leistinas išleisti teršalų koncentracijas 

nuotekose. 

Nuotekas iš bioreaktoriaus, kurių užterštumas BDS7 ir ChDS bus didesnis nei reglamentuojama 

Nuotekų tvarkymo reglamente (vidutinis užterštumas pagal BDS7 sudarytų 1020 mg/l, o 

maksimalus – iki 1162 mg/l, vidutinis užterštumas ChDS – 1478 mg/l, o maksimalus – 1936 

mg/l), pagal pasirašytą ilgalaikę (Nuolatinę) sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ numatoma 

nuvesti į AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus nuotekų tinklus, o per juos į AB „Klaipėdos 

vanduo“  priklausančius nuotekų valymo įrenginius. Tokiu atveju papildomas valymas 

Bendrovei priklausančiuose mechaninio-biologinio nuotekų valymo įrenginiuose Dumpių k., 

Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr., nebebūtų reikalingas. 

Kadangi visos Bendrovėje susidarančios nuotekos (ūkio – buities, gamybinės, paviršinės) nuve-

damos į tą patį nuotekų rezervuarą (1000 m3 talpos), kuriame visų nuotekų srautai susimaišo, 

didžiąją nuotekų dalį (apie 80 %) sudaro gamybinės nuotekos, atskirai susidarančių nuotekų 

rūšys bei kiekvienos rūšies užterštumas atskirai nenagrinėjamas. Vadovaujantis TIPK leidimu, 

Bendrovėje susidaro iki 1 095 000 m3/metus ir 3000 m3/d. nuotekų.  

Technologinio proceso metu dalis sunaudoto vandens nebepatenka į nuotekas, kadangi yra išga-

rinamas popieriaus gamybos mašinos (PM3) džiovykloje, o taip pat pasišalina su grubaus ir 

smulkaus makulatūros masės rūšiavimo atliekomis, kurios perduodamos atliekų tvarkytojams. Iš 

Priede Nr. 4 „Suvartojamo vandens ir išleidžiamų nuotekų balansas“ pateikto vieno mėnesio 

sunaudojamo vandens-išleidžiamų nuotekų balanso matyti, jog pagrindinė ir didžiausia išgari-

namo vandens dalis yra džiovykloje, kuri, priklausomai nuo mėnesio, gali siekti apie 15-19 %, 

kas ir sudaro sunaudojamo vandens ir išleidžiamų nuotekų skirtumą. 

Po PŪV įgyvendinimo bioreaktoriaus eksploatacijai papildomai bus naudojamas vanduo (pavir-

šinis vanduo iš Kuršių marių), todėl papildomai susidarys apie 120 m3/d. ir 43 800 m3/metus 

nuotekų. Bendrovėje susidarančių nuotekų užterštumas nesikeis. Visos susidariusios nuotekos 1 

138 800 m3/metus, 3 120 m3/d. bus valomos numatomame anaerobiniame bioreaktoriuje.  

Iš Bendrovės (Nemuno g. 2, Klaipėda) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus išleidžiamose 

nevalytose nuotekose teršalų BDS7, ChDS, skendinčių medžiagų, bendro azoto ir bendro fosforo 

koncentracijos matuojamos kasdien, nuolatiniu automatiniu mėginių semtuvu. Tyrimus atlieka 

pats nuotekų tvarkytojas AB „Klaipėdos vanduo“. Vadovaujantis AB „Grigeo Klaipėda“ 

prisijungimo Dumpių k., Klaipėdos r. sav., techniniu projektu, išleidžiamose nevalytose 

nuotekose tiriamų minėtų teršalų koncentracijos pateiktos 7-oje lentelėje. Šios teršalų 

koncentracijos buvo nustatytos atsižvelgiant į realius faktinius duomenis (2020-06-06–2020-10-

06 atliekamų kasdienių nuotekų tyrimais), o taip pat atsižvelgiant į įvairias technines priemones, 

kurios buvo bandomos gamybos procesui sureguliuoti ir stabilizuoti. Tokiu būdu, skaičiuojant 

Bendrovės nuotekų valymo įrenginių pajėgumą ir tikrinant įrangos našumus, buvo nustatytos 

teršalų koncentracijos nuotekose. Taip pat šios teršalų koncentracijos yra nustatytos ir Bendrovės 

TIPK leidime. Išleidžiamų nevalytų nuotekų nuolatinių tyrimų, atliktų 2020-06-06–2020-10-06, 

suvestinė pateikiama Priede Nr. 4 „Gamybos metu susidarančių nuotekų tyrimo protokolai“. 

http://www.dge-group.lt/
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7 lentelė. Bendrovės veiklos metu susidarančių nuotekų užterštumas  

Medžiagos/teršalo pavadinimas Rezultatas, mg/l Leistina koncentracija1, mg/l 

1 2 3 

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) 3622 800 / 20002 

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) 5324 - 

ChDS/BDS7 santykis3 1,470 <3 

Skendinčios medžiagos 493 - / 5002 

Bendras azotas 75 100 

Bendras fosforas 6 20 
1 Vadovaujantis Reglamentu (Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 

įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“) 
2 Nustatyta vadovaujantis Laikinąja nuotekų tvarkymo sutartimi su AB „Klaipėdos vanduo“ (žr. Priede Nr. 4 „Sutartys su AB 

„Klaipėdos vanduo“) 

Siekiant nustatyti visus galimus teršalus, esančius AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinėje veikloje 

susidarančiose nuotekose, nuo 2020 m. balandžio mėn. buvo imami mėginiai Bendrovės 

nevalytose nuotekose. Vadovaujantis atliktais tyrimais, maksimalios galimos teršalų 

koncentracijos  susidarančiose nuotekose pateikiamos 8-oje lentelėje (matavimų protokolas Nr. 

2800 bei prioritetinių pavojingų medžiagų, pavojingų medžiagų, bei kitų Lietuvoje 

kontroliuojamų medžiagų tyrimų rezultatai pateikiami Priede Nr. 4 „Gamybos metu susidarančių 

nuotekų tyrimo protokolai“). 

8 lentelė. Bendrovės veiklos metu susidarančių nuotekų užterštumas 

Medžiagos/teršalo pavadinimas Rezultatas, mg/l Leistina koncentracija1, mg/l 

1 2 3 

pH 5,7 6,5 -9,52 

Temperatūra 36,8 45 

PAVOJINGOS MEDŽIAGOS:  B DALIS 

Medžiagos/teršalo pavadinimas 
Rezultatas, 

mg/l 

Leistina koncentracija1 

DLK4 į nuotekų 

surinkimo sistemą, 

mg/l 

Ribinė koncentracija į 

nuotekų surinkimo sistemą5, 

mg/l 

1 2 3 4 

Chromas-bendras 0,364 2 0,4 

Chromas-šešiavalentis 1,067* 0,2 0,04 

Varis 0,153 2 0,4 

Alavas 0,0043 5 1 

Cinkas 0,493 3 0,6 

Vanadis <5 µg/l   10 2 

Aliuminis 3,750 2 0,4 

Arsenas 0,0028   0,15 0,03 

Naftos angliavandeniliai (iš viso) 3,100 25 5 

Fenoliai  0,088 3 0,6 

Monochloracto rūgštis <4,0 µg/l   - - 

Dibutilftalatas 0,025** - - 

Chloras (aktyvusis) <0,072 0,6 0,12 

Cianidai <6 µg/l   0,5 0,1 

Nitritai (NO2-N)/NO2 0,011** - - 

Nitratai (NO3-N)/NO3 <0,013 - - 

Amonio jonai (NH4-N)/NH4 0,025** - - 

Fosfatai (PO4-P)/PO4 0,134** - - 

Chloridai 2718 2000 / 30005 1000 

Fluoridai 0,14 10 2 

Sulfatai 598 1000 / 8005 300 

Sintetinės veiklios paviršinės 

medžiagos  (anijoninės) 
0,379 10 2 
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Sintetinės veiklios paviršinės 

medžiagos  (ne joninės) 
0,214 15 3 

Riebalai 18,5 100 50 

PAVOJINGOS MEDŽIAGOS:  A DALIS 

Medžiagos/teršalo pavadinimas Rezultatas, µg/l 

Leistina koncentracija1 

DLK3 į nuotekų 

surinkimo sistemą, 

µg/l 

Ribinė koncentracija į 

nuotekų surinkimo sistemą4, 

µg/l 

1 2 3 4 

Alachloras <0,030 - - 

Atrazinas  <0,500 - - 

Benzenas <0,20 800 160 

Anglies tetrachloridas <0,10 1500 300 

Chlorfenvinfosas <0,500 - - 

Chlorpyrifosas <0,500 - - 

Aldrinas <0,015   

Dieldrinas <0,030   

Endrinas <0,030   

Izodrinas <0,030   

Visas DDT <0,030 - - 

Para-para-DDT <0,180 - - 

1,2-dichloretanas (EDC) <0,50 200 40 

Metilenchloridas (Dichlormetanas) <6,0 4000 800 

Diuronas <0,500 - - 

Fluorantenas 0,166 120 24 

Izoproturonas <0,500 - - 

Švinas ir jo junginiai 21,5 500 100 

Naftalenas <0,200 400 80 

Nikelis ir jo junginiai 99 500 100 

Oktilfenolis ((4-(1,1´,3,3´-

tetrametilbutil)-fenolis)) 
<0,05 400 80 

Pentachlorfenolis (PCP) 0,91 800 160 

Simazinas <0,500 - - 

Tetrachloretilenas <0,20 - - 

Trichlorbenzenai  <0,40 100 20 

Trichlormetanas (chloroformas) <0,10 1000 200 

Aklonifenas <0,500 - - 

Bifenoksas <0,500 - - 

Cibutrinas <0,500 - - 

Cipermetrinas <0,500 - - 

Dichlorvosas <0,500 - - 

Terbutrinas <0,500 - - 

PRIORITETINĖS PAVOJINGOS MEDŽIAGOS: 

Medžiagos pavadinimas Rezultatas, µg/l 
DLK į nuotekų 

surinkimo sistemą, µg/l 

1 2 3 

Gyvsidabris ir jo junginiai 0,253* 10 / 25 

Kadmis ir jo junginiai 4,48* 100 / 405 

Heksachlorcikloheksanas (HCH) <0,150 40 / 25 

Heksachlorbenzenas (HCB) <0,0150 12 / 0,65 

Heksachlorbutadienas (HCBD) <0,030 40 / 25 

Tributilalavo junginiai (Tributilalavo 

katijonas) 

<1 ng/l 
0,4 / 0,25 

Poliaromatiniai angliavandeniliai (PAH)7,8  

Benzo(a)pirenas  <0,020 20 / 15 

Benzo(b)fluoroantenas  0,05* 16 / 0,85 

Benzo (k) fluorantenas  0,017 16 / 0,85 

http://www.dge-group.lt/
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Benzo(g, h, i) perilenas  0,021* 12 / 0,65 

Indeno(1,2,3-cd) pirenas <0,020 16 / 0,85 

Nonilfenoliai (4-nonilfenolis) <0,05 400 / 205 

Antracenas 0,142* 4 / 0,25 

C10-13-chloralkanai <2,00 40 / 25 

Endosulfanas <0,060 - 

Pentachlorbenzenas <0,030 12 / 0,65 

Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) 14,1* 40 / 155 

Trifluralinas <0,030 40 / 25 

Dikofolis <0,090 - 

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos 

dariniai (PFOS) 0,0312*** 
- 

Chinoksifenas <0,500 - 

Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai 

- 

2378-TSDD <0,77 pg/l 

12378-PeCDD <1 pg/l 

123478-HxCDD <2,6 pg/l 

123678-HxCDD <2,6 pg/l 

123789-HxCDD <2,6 pg/l 

1234678-HpCDD <2,6 pg/l 

OCDD <410 pg/l 

2378-TCDF <0,73 pg/l 

12378-PeCDF <1,3 pg/l 

23478-PeCDF <1,3 pg/l 

123478-HxCDF <2,9 pg/l 

123678-HxCDF <2,9 pg/l 

123789-HxCDF <2,9 pg/l 

234678-HxCDF <2,9 pg/l 

1234678-HpCFD <6,3 pg/l 

1234789-HpCFD <6,3 pg/l 

OCDF <340 pg/l 

TEQ-apatinė riba 0 pg/l 

TEQ-viršutinė riba 4,9 pg/l 

Heksabromciklododekanai (HBCDD) <0,010 - 

Heptachloras ir heptachloro epoksidas <0,030 - 

Pastabos: 
(< )Koncentracija mažesnė už medžiagos aptikimo ribą. 
1 Vadovaujantis Reglamentu (Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 

įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“). 
2 Turėtų būti stebima ilgesnį laiką, pvz., 14 dienų. Kraštutinės momentinių verčių ribos pH 4 ir pH 10 leistinos, jeigu šios pH 

vertės trunka ne ilgiau kaip 6 min. (10 % valandos). 
3 Šis parametras yra DLK, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė. 
4 Ribinė koncentracija – ribinė didžiausia apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija, iki kurios šios 

medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia. 
5 Nustatyta vadovaujantis Laikinąja nuotekų tvarkymo sutartimi su AB „Klaipėdos vanduo“ (žr. 4 priedą „Sutartys su AB 

„Klaipėdos vanduo“).  

* Teršalas, kurio išleidimas reglamentuojamas – nustatyti normatyvai ir vykdomas monitoringas; 

** Teršalas, kuriam nėra nustatyta ribinė koncentracija, tačiau išleidimas kontroliuojamas (vykdomas monitoringas); 

*** Teršalas, kuriam nėra nustatyta DLK į nuotekų surinkimo sistemą ir gamtinę aplinką, tačiau išleidimas turi būti 

kontroliuojamas 

Pagal kasdien vykdomos Bendrovėje susidarančių nuotekų užterštumo (BDS7, ChDS, bendro 

azoto, bendro fosforo, skendinčių medžiagų, pH) kontrolės rezultatus stebimas BDS7 ir 

skendinčių medžiagų koncentracijos viršijimas didžiausių leidžiamų koncentracijų, nustatytų AB 

„Klaipėdos vanduo“ išleidimui į nuotakyną 2022 m. balandžio 1 d. Laikinąja nuotekų tvarkymo 

paslaugų pirkimo - pardavimo sutartyje Nr. P04-202200003. 
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Siekiant neviršyti AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginių leidžiamos apkrovos, 

ribojamas suminis iš bendrovės išleidžiamų teršalų kiekis. 

Vadovaujantis išleidžiamų nuotekų tyrimų protokolais bei Nuotekų tvarkymo reglamento 2 

Priedu, visų kitų tirtų pavojingų medžiagų koncentracijos išleidžiamose nuotekose nesiekia 

ribinių koncentracijų (koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar 

nereikia) į nuotekų surinkimo sistemą, išskyrus chromą – šešiavalentį ir aliuminį, kurių 

koncentracijos viršija tiek ribines, tiek didžiausias leistinas koncentracijas, bei chloridus, kurių 

koncentracija viršija tiek ribinę, tiek Reglamente nustatytą DLK, bet neviršija AB „Klaipėdos 

vanduo“ sutartyje nustatytų ribinių verčių, o taip pat sulfatus, kurių koncentracija viršija ribinę, 

bet neviršija reglamentuojamos DLK. Dėl šios priežasties chromo – šešiavalenčio, aliuminio, 

sulfatų ir chloridų išleidimas į nuotekų surinkimo sistemą turi būti  kontroliuojamas. Kitų 

Nuotekų tvarkymo reglamento 2 Priedo pavojingų teršalų/medžiagų normuoti/kontroliuoti 

neprivaloma. 

Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento 16 punktu, pavojingų medžiagų, kurioms 

nenustatytos ribinės koncentracijos, išleidimas yra reglamentuojamas, kadangi jų koncentracija 

nuotekose viršija taikomo laboratorinės kontrolės metodo aptikimo ribą. Vadovaujantis tyrimų 

protokolu, kontroliuojami teršalai, kuriems nenustatyta ribinė vertė yra: dibutilftalatas, nitritai, 

amonio jonai, fosfatai, skendinčios medžiagos.  

Išleidžiamose nuotekose aptiktos nedidelės prioritetinių pavojingų teršalų koncentracijos -

gyvsidabris - 0,253 µg/l, kadmis - 4,48 µg/l, benzo(b)fluoroantenas - 0,05 µg/l, benzo (g, h, i) 

perilenas - 0,021 µg/l, antracenas - 0,142 µg/l, di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) - 14,1 µg/l. 

Minėtų teršalų koncentracijos išleidžiamose nuotekose nesiekia didžiausių leistinų koncentracijų 

į gamtinę aplinką, išskyrus  di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP). Vadovaujantis su AB „Klaipėdos 

vanduo“ sudaryta Laikinąja nuotekų tvarkymo sutartimi leidžiamas išleidžiamų nuotekų 

užterštumas di(2-etilheksil) ftalatu yra 15 μg/l, t.y. neviršija Laikinojoje nuotekų tvarkymo 

sutartyje nustatyto leidžiamo nuotekų užterštumo. Be to, atsižvelgiant į tai, kad minėtos 

medžiagos yra prioritetiniai pavojingi teršalai, jos yra kontroliuojamos nustatant normatyvus 

išleidžiamose nuotekose ir vykdant monitoringą. 

Bendrovė šiuo metu yra sudariusi sutartį, pagal kurią jos gamybinių nuotekų tyrimai atliekami 

Envirochemie laboratorijoje Vokietijoje, siekiant parinkti optimaliausią ir efektyviausią 

technologinį sprendimą prioritetinių pavojingų ir prioritetinių medžiagų valymui/mažinimui. 

Šiuo metu yra gautos minėtos laboratorijos pirminės išvados, tyrimai bus dar tęsiami, kol bus 

rastas tinkamas sprendimas dėl galimo gamybinių nuotekų valymo būdo. Įgyvendinus PŪV 

sprendinius, tyrimai bus tęsiami, bus stebima kaip anaerobinis valymas įtakos prioritetinių 

pavojingų ir prioritetinių medžiagų koncentracijų sumažėjimą. Tikėtina, kad anaerobiniame 

bioreaktoriuje bus suskaidytos organinės medžiagos. Bendrovė planuoja per dvejus metus nuo 

PŪV sprendinių įgyvendinimo atlikti reikalingus tyrimus ir priimti sprendimą dėl galimo 

gamybinių nuotekų valymo nuo prioritetinių pavojingų ir prioritetinių medžiagų būdo.  

Vadovaujantis su AB „Klaipėdos vanduo“ sudaryta Laikinąja nuotekų tvarkymo sutartimi, 

BDS7, ChDS, bendro azoto, bendro fosforo, skendinčių medžiagų, pH nuotekų užterštumo 

kontrolė vykdoma kasdien pagal įrengto automatinio nuotekų mėginių semtuvo duomenis, 

faktinei taršai nustatyti.  

Suminis taršos kiekis skaičiuojamas faktinį paros nuotekų kiekį dauginant iš faktinių nustatytų 

skendinčių medžiagų, BDS7, azoto ir fosforo koncentracijų. Iki bus gauti BDS7 tyrimų rezulta-
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tai, faktiniam suminiam teršalų kiekiui apskaičiuoti naudojama skaičiuotina BDS7 reikšmė, kuri 

apskaičiuojama faktinį ChDS tyrimų rezultatą, padalinant iš koeficiento 1,57. 

Kitų teršalų monitoringas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo 

programa. 

Šiuo metu išleidžiamų nuotekų į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus apskaita ir kontrolė 

vykdoma nuotekų talpos siurblių patalpoje, kur ant ištekėjimo vamzdžio sumontuotas debito 

apskaitos prietaisas Siemens MAG5100W Nr. 753402N267 DN200, 2 tikslumo klasės, skirtas 

komercinei apskaitai. Duomenys perduodami į AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA programą. 

SCADA programoje ir kontroleryje matosi suminis paros nuotekų kiekis (m3/d.), valandinis 

nuotekų debitas (m3/val.), metinis (m3/metus) nuotekų kiekis. Taip pat siurblių patalpoje ant 

slėginio nuotekų vamzdžio (Ø200 mm) sumontuotas pasijungimas automatiniam mėginių 

paėmimui. Mėginio paėmimui slėginiame nuotekų vamzdyje įrengtas mėginio paėmimo vamzdis 

(Ø20 mm) ir nuvestas iki semtuvo apatinės dalies, kurioje yra mėginio paėmimo mazgas su 

automatiniu rutuliniu vožtuvu. AB „Klaipėdos vanduo” darbuotojai turi prieigą prie semtuvo, 

kad galėtų užplombuoti ir paimti mėginius. Mėginių semtuvas ima vienkartinius (momentinius) 

mėginius, taip pat ima mėginius priklausomai nuo laiko, t. y. pagal nustatytą intervalą. Nustatyti 

skendinčių medžiagų kiekį nuotekose, ant slėginio vamzdžio sumontuotas drumstumo daviklis 

Turbimax CUS51D.  

Išleidžiamų nuotekų iš AB „Grigeo Klaipėda“ automatinės laboratorinės įrangos išdėstymo 

schema pateikiama Priede Nr. 2 „Automatinės laboratorinės įrangos išdėstymo schema“. 

PŪV traktuotina kaip poveikio aplinkai sumažinimo priemonė. Bendrovė, siekdama sumažinti 

vykdomos veiklos metu susidarančių nuotekų užterštumą, tuo pačiu sumažinant ir kvapų emisiją, 

numato modernizuoti Bendrovės veiklos metu susidarančių nuotekų tvarkymo barą, pastatant 

anaerobinį bioreaktorių su priklausiniais Nemuno g. 2, Klaipėdos m., tokiu būdu sumažinant 

nuotekų užterštumą teršalais bei kvapais. Taip pat būtų sumažinta ir taršos (BDS7, ChDS ir 

skendinčiomis medžiagomis) apkrova AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginiams. 

Numatoma, jog po nuotekų baro modernizavimo anaerobiniame reaktoriuje bus valoma             

iki 1 138 800 m3/metus, 3120 m3/d. nuotekų. Numatomame anaerobinio valymo bioreaktoriuje 

apvalytos nuotekos žymiai sumažintų nuotekų užterštumą ChDS, BDS, o ypač kvapais, kadangi 

anaerobinio proceso metu skaidantis organinėms medžiagoms išsiskiria dujos, kurios bus 

surenkamos, valomos, džiovinamos ir sudeginamos Bendrovės dujinėje katilinėje (panaudojamos 

bendrovės reikmėms). Nuotekų valymo technologinio proceso aprašymas pateiktas PVSV 

ataskaitos 3.3 papunktyje. Pasirinkta anaerobinio nuotekų valymo įranga užtikrins didesnį nei 80 

% ChDS ir BDS išvalymo efektyvumą.  

Anaerobinio reaktoriaus įrangos gamintojo nurodytas į bioreaktorių patenkančių nuotekų 

užterštumas skendinčiomis dalelėmis negali būti didesnis nei 300 mg/l, todėl tuo atveju, jei jis 

bus didesnis, po valymo flotatoriuose smulkaus valymo bare papildomai numatoma įrengti 

uždaro tipo IDF 370 x 4/6 modelio diskinį filtrą skendinčių medžiagų sulaikymui. 

Tokiu būdu apvalytas ir „nudujintas“ nuotekas iš bioreaktoriaus, kurių vidutinis užterštumas 

BDS7 sudarytų iki 1020 mg/l, ChDS - iki 1478 mg/l, pagal pasirašytą ilgalaikę (Nuolatinę) 

sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ numatoma nuvesti į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus 

(priimtuvas Nr. 1) per išleistuvą Nr. 1, esantį Nemuno g. Šiuo atveju Bendrovei priklausantys 

mechaninio-biologinio nuotekų valymo įrenginiai Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., 

Klaipėdos apskr., nebebus reikalingi. 
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Aprašyto nuotekų apvalymo metu nuotekų „nudujinimas“ ženkliai sumažins esamą aplinkos oro 

užterštumą kvapais. Be to, dėl nuotekų valymo numatomame anaerobiniame bioreaktoriuje bus 

sumažinama AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginių apkrova teršalais. 

Vadovaujantis numatomos įrangos gamintojo Econvert Water & Energy B.V. garantiniu raštu 

(pridedamas Priede Nr. 4 „Įrangos gamintojo garantinis raštas“), nuotekų užterštumas BDS7, 

ChDS po anaerobinio apdorojimo bei numatomas skendinčių dalelių užterštumas po valymo 

numatomame flotatoriuje ir filtre pateikiamas 9-oje ir 10-oje lentelėse. 

9 lentelė. Numatomas nuotekų užterštumas BDS7 ir ChDS po numatomų sprendinių įgyvendinimo  

Medžiagos/teršalo 

pavadinimas 

Maksimalus 

galimas 

nuotekų 

užterštumas 

prieš 

valymą, mg/l 

Vidutinis nuotekų 

užterštumas prieš 

valymą, mg/l 

Maksimali 

galima teršalo 

koncentracija 

po valymo, 

mg/l 

Vidutinis 

nuotekų 

užterštumas 

po valymo, 

mg/l 

Valymo 

efektyvumas, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Nuotekų valymas numatomame anaerobiniame reaktoriuje 

Biocheminis 

deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

5809 5100 1162 1020 >80% 

Cheminis deguonies 

suvartojimas (ChDS) 
9682 7391 1936 1478 >80% 

 

Tam, kad į numatomą bioreaktorių nuvedamų Bendrovėje susidariusių mišrių nuotekų 

užterštumas skendinčiomis medžiagomis būtų ne didesnis nei 300 mg/l, gamybinių nuotekų 

valymui smulkaus valymo bare, greta esamo flotatoriaus, numatoma įrengti Krofta Supercell 

SPC18 firmos flotatorių. Tuo atveju, jei nuotekų užterštumas skendinčiomis dalelėmis po 

valymo minėtuose flotatoriuose bus didesnis, papildomai numatoma įrengti uždaro tipo IDF 370 

x 4/6 modelio diskinį filtrą skendinčių medžiagų sulaikymui, dėl ko ženkliai bus sumažintas į 

biorektorių patenksiančių nuotekų užterštumas. 

10 lentelė. Numatomas gamybinių nuotekų užterštumas skendinčiomis medžiagomis po numatomų 

sprendinių įgyvendinimo 

Medžiagos/teršalo 

pavadinimas 

Maksimalus galimas 

nuotekų užterštumas prieš 

valymą, mg/l 

Maksimali galima 

teršalo koncentracija 

po valymo, mg/l 

Valymo efektyvumas, % 

1 2 3 4 

Skendinčios 

medžiagos 

Nuotekas valant numatomame flotatoriuje 

5000 250 >95% 

Nuotekas valant numatomame filtre 

3500 105 97% 

 

Vadovaujantis kasdien vykdoma nuotekų užterštumo (BDS7, ChDS, bendro azoto, bendro 

fosforo, skendinčių medžiagų, pH) kontrole, Bendrovėje susidarančiose nuotekose BDS7, 

skendinčių medžiagų koncentracijos atskirais atvejais viršija didžiausias leidžiamas 

koncentracijas, nustatytas AB „Klaipėdos vanduo“ išleidimui į nuotakyną, vadovaujantis 2022 

m. balandžio 1  d.  Laikinąja nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. P04-

202200003. Po PŪV sprendinių įgyvendinimo, nuotekos, apvalytos numatomame bioreaktoriuje, 

atitiks Laikinojoje nuotekų tvarkymo sutartyje su AB „Klaipėdos vanduo“ nustatytus 

reikalavimus bei numatomoje sudaryti ilgalaikėje (Nuolatinėje) nuotekų tvarkymo sutartyje su 

AB „Klaipėdos vanduo“ nustatytus reikalavimus. AB „Klaipėdos vanduo“ sutikimo raštas dėl 
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gamybinių nuotekų, apvalytų numatomame bioreaktoriuje, priėmimo pateikiamas Priede Nr. 4 

„AB „Klaipėdos vanduo“ sutikimo raštas“. 

Planuojamame anaerobiniame bioreaktoriuje apvalytų nuotekų kontrolei ir apskaitai bus 

sumontuota visa reikalinga įranga, t. y. bus įrengtas debitomatis, drumstumo daviklis, pH 

daviklis. Taip pat numatoma sumontuoti automatinę įrangą išleidžiamų nuotekų užterštumo, 

ChDS, skendinčiomis medžiagomis kontrolei vykdyti. 

Numatomame bioreaktoriuje apvalytų nuotekų nuvedimo schema iki išleistuvo Nr. 1 pateikiama 

17 pav. 

 

 

 
AB „Grigeo Klaipėda“ nuomojamas žemės sklypas (1,5353 ha) 

 
Planuojamas anaerobinis reaktorius su priklausiniais 

 Išleistuvas Nr. 1 - nuotekų kamera Nr. 244a su sklende nuotekų perjungimui į AB 

„Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus 

 Slėginė linija, kuria anaerobiniame reaktoriuje apvalytos nuotekos bus nuvedamos iki 

išleistuvo Nr.1 

Gamybinių nuotekų (technologinio skysčio perteklius su sieringomis nuosėdomis) 

nuvedimas į bendrą anaerobiniame bioreaktoriuje apvalytą gamybinių nuotekų srautą 

 Bendrovės esamos slėginės linijos, kuriomis nuotekos buvo nuvedamos iki bendrovės 

Dumpių nuotekų tvarkymo baro įrenginių 

17 pav. Numatomo anaerobiniame bioreaktoriuje išvalytų nuotekų nuvedimo iki išleistuvo Nr. 1 ir 

bendrovės spaudiminių linijų schema 

 

FS 

FS 
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Gamybinės nuotekos po biodujų valymo iš nusierinimo bioreaktoriaus 

Biodujų valymo metu nusierinimo bioreaktoriuje susidarys gamybinės nuotekos - iki 19,2 m3/d. 

ir iki 7008 m3/metus technologinio skysčio pertekliaus kartu su sieringomis nuosėdomis (sken-

dinčiomis medžiagomis). Šis nuotekų kiekis yra įskaičiuotas į bendrą į AB „Klaipėdos vanduo“ 

nuvedamų nuotekų kiekį. Atskira apskaita šiam srautui vykdoma nebus. 

Perteklinio technologinio skysčio sudėtyje gali būti natrio druskų (Na2SO4, NaHSO4, , 

NaHS), šiek tiek kaustinės sodos (NaOH) bei elementinės sieros.  

Anaerobiniame bioreaktoriuje valomose nuotekose dalis esančių sieros junginių iš skystos agre-

gatinės būsenos virs į dujinę, t. y. į sieros vandenilį. Nusierinimo bioreaktoriuje šis sieros vande-

nilis iš biodujų bus pašalinamas, naudojant natrio šarmo tirpalą. Tokiu būdu nusierinimo biore-

aktoriuje susidarys natrio druskos (sulfatai, hidrosulfatai ir tiosulfatai), o taip pat elementinė sie-

ra. Bendras sulfatų kiekis išleidžiamose į AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus tinklus nuo-

tekose po nuotekų valymo anaerobiniame bioreaktoriuje ir nusierinimo bioreaktoriaus ne tik ne-

padidės, bet ir sumažės, nes dalis nuotekose buvusių sieros junginių nusės kaip elementinė siera. 

Sieros prisotintų nuosėdų sausoji dalis sudarys 5-10 % nuosėdų masės. Nusierinimo bioreak-

toriuje pertekliniame sraute susidarys vidutiniškai 150 kg/d. sieringų nuosėdų (maksimalus gali-

mas kiekis - 250 kg/d.). Nusierinimo bioreaktoriuje koncentracijai pasiekus nustatytas ribas, 

technologinio skysčio perteklius kartu su sieringomis nuosėdomis (nuo 200 l/val. iki 800 l/val.) 

bus atiduodamas kartu su anaerobiniame bioreaktoriuje apvalytomis nuotekomis tolimesniam 

nuotekų išvalymui į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginius. 

Sulfatų kiekis išleidžiamame bendrame nuotekų sraute neviršys nuotekų tvarkymo paslaugų pir-

kimo-pardavimo sutarties specialiosiose sąlygose nustatytos leidžiamo nuotekų užterštumo ver-

tės - 800 mg/l, o užterštumas skendinčiomis dalelėmis neviršys 500 mg/l.  

Paviršinių nuotekų tvarkymas 

Susidarančios paviršinės (lietaus) nuotekos tvarkomos vadovaujantis 2007-04-02 LR aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-193 “Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” (Žin., 

2007, Nr. 42-1594; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-09-28) patvirtintu Paviršinių nuotekų 

tvarkymo reglamentu. 

Susidarančios paviršinės nuotekos nuo 1,0547 ha ploto bendrovės pastatų stogų į AB „Klaipėdos 

vanduo“ miesto paviršinių nuotekų tinklus (priimtuvai P-2/1 - P-2/8) išleidžiamos per 8 esamus 

išleistuvus Nr. 2-9. (išleistuvų ir priimtuvų vietos pateiktos Priede Nr. 2 „Paviršinių nuotekų 

išleistuvų ir priimtuvų vietos“. Kadangi gamybinio pastato stogas yra vientisas ir nėra galimybės 

išskirti, nuo kokios konkrečiai stogo dalies paviršinės nuotekos patenka į vieną ar kitą išleistuvą, 

ir be to visos nuo šio 1,0547 ha ploto stogo surinktos nuotekos patenka į tą patį priimtuvą (AB 

„Klaipėdos vanduo“ paviršinius nuotekų tinklus) tik per atskirus šulinius, todėl pateikiamas 

bendras į AB „Klaipėdos vanduo“ paviršinius nuotekų tinklus išleidžiamas paviršinių nuotekų 

kiekis. Susidarančių paviršinių nuotekų kiekis nuo 1,0547 ha stogų ploto yra 6 589,2 m3/metus, o 

maksimalus galimas paros paviršinių nuotekų kiekis – 662,5 m3/d. 

Duomenys apie nuotekų šaltinius ir išleistuvus bei planuojami nuotekų kiekiai pateikti 11-oje 

lentelėje, numatomas nuotekų užterštumas bei su nuotekomis numatomų išleisti teršalų kiekiai – 

12-oje lentelėje. 
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11 lentelė. Duomenys apie numatomus nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus 

Priimtu-

vo nume-

ris Nr. 
Priimtuvas Planuojamų išleisti nuotekų ir jų šaltinio aprašy-

mas 

Išleistuvo tipas/ techniniai 

duomenys Išleistuvo vietos aprašymas 

Didžiausias numatomas išleisti 

nuotekų kiekis 

m3/d m3/metus 

1 2 3 4 5 6 7 

Esama situacija iki kol bus įgyvendinti PŪV sprendiniai 

1 

AB „Klaipėdos vanduo“ miesto komu-

nalinių nuotekų tinklai/ komunalinių 

nuotekų šulinys Nr. 242a Nemuno g., 

X-6177536,33; Y – 319974,24 

Bendrovės (Nemuno 2, Klaipėda) gamybinės-

buitinės, paviršinės nuotekos nuo 1,6096 ha ploto 

stogų ir 2,0702 ha ploto neužstatytos teritorijos 

Išleistuvas Nr. 1 į AB „Klaipė-

dos vanduo“ miesto komunali-

nių nuotekų tinklus 

Nuotekų kamera Nr. 244a,  

X- 6177528; Y - 319972 
3 000 1 095 000 

P-2/1 

AB „Klaipėdos 

vanduo“ mies-

to paviršinių 

nuotekų tink-

lai/ paviršinių 

nuotekų šuli-

niai 

Šulinys Nr. 112 

X-6177143,61; 

Y-320069,30 

Bendrovės (Nemuno 2, Klaipėda) paviršinės nuote-

kos nuo 1,0547 ha ploto stogų 

Išleistuvai į 

AB „Klaipė-

dos vanduo“ 

miesto pavir-

šinių nuotekų 

tinklus 

Išleistuvas Nr. 

2 

Šulinys Nr. 114,  

X-6177141,75;  

Y-320059,19 

662,5 6 589,2 

P-2/2 

Šulinys Nr. 167 

X-6177078,16; 

Y-320070,64 

Išleistuvas Nr. 

3 

Šulinys Nr. 168, 

X-6177064,23;  

Y-320072,08 

P-2/3 

Šulinys Nr. 211 

X-6177034,90; 

Y-320085,54 

Išleistuvas Nr. 

4 

Šulinys Nr. 212, 

X-6177033,75; 

Y-320078,79 

P-2/4 

Šulinys Nr. 14 

X-6176987,16; 

Y-320094,02 

Išleistuvas Nr. 

5 

Šulinys Nr. 15, 

X-6176986,20;  

Y-320086,43 

P-2/5 

Šulinys Nr. 17 

X-6176954,37; 

Y-320099,43 

Išleistuvas Nr. 

6 

Šulinys Nr. 62, 

X-6176947,11;  

Y-320094,47 

P-2/6 

Šulinys Nr. 124 

X-6176875,60; 

Y-320112,92 

Išleistuvas Nr. 

7 

Šulinys Nr. 125, 

X-6176875,28;  

Y-320106,51 

P-2/7 

Šulinys Nr. 174 

X-6176815,87; 

Y-320123,96 

Išleistuvas Nr. 

8 

Šulinys Nr. 175, 

X: 6176813,16; 

Y: 320118,69 

P-2/8 

Šulinys Nr. 221 

X-6176793,58; 

Y-320128,51 

Išleistuvas Nr. 

9 

Šulinys Nr. 213, 

X: 6176784,93; 

Y: 320078,05 

Numatoma situacija po PŪV sprendinių įgyvendinimo 

1 

AB „Klaipėdos vanduo“ miesto komu-

nalinių nuotekų tinklai/ komunalinių 

nuotekų šulinys Nr. 242a Nemuno g., 

X-6177536,33; Y – 319974,24 

Numatomame bioreaktoriuje apvalytos Bendrovės 

(Nemuno 2, Klaipėda) gamybinės-buitinės, paviršinės 

nuotekos nuo 1,6096 ha ploto stogų ir 2,0702 ha ploto 

neužstatytos teritorijos 

Išleistuvas Nr. 1 į AB „Klaipė-

dos vanduo“ miesto komunali-

nių nuotekų tinklus 

Nuotekų kamera Nr. 244a,  

X- 6177528; Y - 319972 
3 120 1 138 800 
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Priimtu-

vo nume-

ris Nr. 
Priimtuvas Planuojamų išleisti nuotekų ir jų šaltinio aprašy-

mas 

Išleistuvo tipas/ techniniai 

duomenys Išleistuvo vietos aprašymas 

Didžiausias numatomas išleisti 

nuotekų kiekis 

m3/d m3/metus 

1 2 3 4 5 6 7 

P-2/1 

AB „Klaipėdos 

vanduo“ miesto 

paviršinių nuo-

tekų tinklai/ 

paviršinių nuo-

tekų šuliniai 

Šulinys Nr. 112 

X-6177143,61; 

Y-320069,30 

Bendrovės (Nemuno 2, Klaipėda) paviršinės nuote-

kos nuo 1,0547 ha ploto stogų 

Išleistuvai į 

AB „Klaipė-

dos vanduo“ 

miesto pavir-

šinių nuotekų 

tinklus 

Išleistuvas Nr. 

2 

Šulinys Nr. 114,  

X-6177141,75;  

Y-320059,19 

662,5 6 589,2 

P-2/2 

Šulinys Nr. 167 

X-6177078,16; 

Y-320070,64 

Išleistuvas Nr. 

3 

Šulinys Nr. 168, 

X-6177064,23;  

Y-320072,08 

P-2/3 

Šulinys Nr. 211 

X-6177034,90; 

Y-320085,54 

Išleistuvas Nr. 

4 

Šulinys Nr. 212, 

X-6177033,75; 

Y-320078,79 

P-2/4 

Šulinys Nr. 14 

X-6176987,16; 

Y-320094,02 

Išleistuvas Nr. 

5 

Šulinys Nr. 15, 

X-6176986,20;  

Y-320086,43 

P-2/5 

Šulinys Nr. 17 

X-6176954,37; 

Y-320099,43 

Išleistuvas Nr. 

6 

Šulinys Nr. 62, 

X-6176947,11;  

Y-320094,47 

P-2/6 

Šulinys Nr. 124 

X-6176875,60; 

Y-320112,92 

Išleistuvas Nr. 

7 

Šulinys Nr. 125, 

X-6176875,28;  

Y-320106,51 

P-2/7 

Šulinys Nr. 174 

X-6176815,87; 

Y-320123,96 

Išleistuvas Nr. 

8 

Šulinys Nr. 175, 

X: 6176813,16; 

Y: 320118,69 

P-2/8 

Šulinys Nr. 221 

X-6176793,58; 

Y-320128,51 

Išleistuvas Nr. 

9 

Šulinys Nr. 213, 

X: 6176784,93; 

Y: 320078,05 
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12 lentelė. Numatomas nuotekų užterštumas bei su nuotekomis numatomų išleisti teršalų kiekiai 

Nr. Priimtuvas 
Nuotekų 

rūšis 

Numatomas 

išleisti nuotekų 

kiekis, m3/d 

Numatomas 

išleisti nuotekų 

kiekis, m3/m 

Teršalo 

pavadinimas 

Numatomas išleidžiamų nuotekų 

užterštumas 

Numatomas išleisti teršalų 

kiekis 

DLK mom., mg/l DLK vidut., mg/l t/d t/m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Esama situacija iki kol bus įgyvendinti PŪV sprendiniai  

1. 

AB „Klaipėdos vanduo“ miesto komunalinių nuotekų 

tinklai/ komunalinių nuotekų šulinys Nr. 242a Nemuno g. 

(X-6177536,33; Y – 319974,24) 

Bendrovės 

(Nemuno 

g. 2, 

Klaipėda) 

mišrios 

nuotekos 

3000 1 095 000 

BDS7 20001 20001 6,000 2190,000 

ChDS 60002 60002 18,000 6570,000 

ChDS/BDS7 santyk

is 
<33 <33 - - 

Bendras azotas 100 100 0,3 109,500 

Bendras fosforas 20 20 0,06 21,900 

Skendinčios 

medžiagos 
5004 5004 1,500 547,500 

Sulfatai 8005 8005 2,400 876,000 

Chloridai 30005 30005 9,000 3285,000 

Chromas-

šešiavalentis 
0,2 0,2 0,0006 0,219 

Aliuminis 2,0 2,0 0,006 2,190 

Gyvsidabris 0,002 0,002 0,000006 0,002 

Kadmis 0,04 0,0085 0,00012 0,009 

Benzo(b)fluoroante

nas 
0,0008 0,000035 0,000002 0,00003 

Benzo(g, h, i) 

perilenas 
0,0006 0,000025 0,0000018 0,00002 

Antracenas 0,0002 0,000155 0,0000006 0,0002 

Di(2-etilheksil)ftalatas 

(DEHP) 
0,0155 0,0155 0,00005 0,016 

2 

AB „Klaipėdos 

vanduo“ 

miesto 

paviršinių 

nuotekų 

tinklai/ 

paviršinių 

nuotekų 

šuliniai 

P-2/1, šulinys Nr. 112, 

X-6177144; Y -320069 Bendrovės 

(Nemuno 

g. 2, 

Klaipėda) 

paviršinės 

nuotekos 

nuo 1,0547 

ha ploto 

stogų 

662,5 6 589,2 
Skendinčios 

medžiagos 
300 150 0,199 0,988 

P-2/2, šulinys Nr. 167, 

X-6177078; Y- 320071 

P-2/3, šulinys Nr. 211, 

X-6177035; Y-320086 

P-2/4, šulinys Nr. 14, 

X-617698; Y-320094 

P-2/5, šulinys Nr. 17, 

X-6176954; Y-320099 

P-2/6, šulinys Nr. 124, 
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Nr. Priimtuvas 
Nuotekų 

rūšis 

Numatomas 

išleisti nuotekų 

kiekis, m3/d 

Numatomas 

išleisti nuotekų 

kiekis, m3/m 

Teršalo 

pavadinimas 

Numatomas išleidžiamų nuotekų 

užterštumas 

Numatomas išleisti teršalų 

kiekis 

DLK mom., mg/l DLK vidut., mg/l t/d t/m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X-6176876; Y-320113 

P-2/7, šulinys Nr. 174, 

X-6176816; Y-320124 

P-2/8, šulinys Nr. 221, 

X-6176794; Y-320128 

Numatoma situacija po PŪV sprendinių įgyvendinimo 

1. 

AB „Klaipėdos vanduo“ miesto komunalinių nuotekų 

tinklai/ komunalinių nuotekų šulinys Nr. 242a Nemuno g. 

(X-6177536,33; Y – 319974,24) 

Numatoma

me 

bioreaktori

uje 

apvalytos 

Bendrovės 

(Nemuno 

g. 2, 

Klaipėda) 

mišrios 

nuotekos 

3120 1 138 800 

BDS7 11626 10206 3,625 1161,576 

ChDS 19366 14786 6,040 1683,1 

ChDS/BDS7 santyk

is 
<36 <36 - - 

Bendras azotas 1006 1006 0,312 113,880 

Bendras fosforas 206 206 0,062 22,776 

Skendinčios 

medžiagos 
3006 2506 0.936 284.7 

Sulfatai 8006 8006 2,496 911,04 

Chloridai 30006 30006 9,360 3416,4 

Chromas-

šešiavalentis 
0,26 0,26 0,0006 0,228 

Aliuminis 2,06 2,06 0,0062 2,278 

Gyvsidabris 0,0026 0,0026 0,000006 0,002 

Kadmis 0,046 0,0086 0,00012 0,009 

Benzo(b)fluoroante

nas 
0,00086 0,000036 0,000002 0,00003 

Benzo(g, h, i) 

perilenas 
0,00066 0,000026 0,00000187 0,00002 

Antracenas 0,00026 0,000156 0,0000006 0,0002 

Di(2-etilheksil)ftalatas 

(DEHP) 
0,0156 0,0156 0,00005 0,017 

2 

AB „Klaipėdos 

vanduo“ miesto 

paviršinių 

nuotekų tinklai/ 

paviršinių 

nuotekų šuliniai 

P-2/1, šulinys Nr. 112, 

X-6177144; Y -320069 
Bendrovės 

(Nemuno 

g. 2, 

Klaipėda) 

paviršinės 

nuotekos 

nuo 1,0547 

662,5 6 589,2 
Skendinčios 

medžiagos 
300 150 0,199 0,988 

P-2/2, šulinys Nr. 167, 

X-6177078; Y- 320071 

P-2/3, šulinys Nr. 211, 

X-6177035; Y-320086 

P-2/4, šulinys Nr. 14, 
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Nr. Priimtuvas 
Nuotekų 

rūšis 

Numatomas 

išleisti nuotekų 

kiekis, m3/d 

Numatomas 

išleisti nuotekų 

kiekis, m3/m 

Teršalo 

pavadinimas 

Numatomas išleidžiamų nuotekų 

užterštumas 

Numatomas išleisti teršalų 

kiekis 

DLK mom., mg/l DLK vidut., mg/l t/d t/m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X-617698; Y-320094 ha ploto 

stogų P-2/5, šulinys Nr. 17, 

X-6176954; Y-320099 

P-2/6, šulinys Nr. 124, 

X-6176876; Y-320113 

P-2/7, šulinys Nr. 174, 

X-6176816; Y-320124 

P-2/8, šulinys Nr. 221, 

X-6176794; Y-320128 

1 Nustatyta vadovaujantis Laikinąja nuotekų tvarkymo sutartimi su AB „Klaipėdos vanduo“. Įvertinus tai, kad nuotekos bus valomos planuojamame bioreaktoriuje, numatoma, jog vidutinė BDS7 koncentracija po valymo 

bioreaktoriuje gali sudaryti apie 1020 mg/l, t. y. numatomas pasiekti nuotekų išvalymo nuo  BDS7 laipsnis, lyginant su į bioreaktorių galima paduoti maksimalia koncentracija - sudarys apie 80 %; 

2 Nustatyta vadovaujantis Laikinąja nuotekų tvarkymo sutartimi su AB „Klaipėdos vanduo“. Įvertinus tai, kad nuotekos bus valomos planuojamame bioreaktoriuje, numatoma, jog vidutinė ChDS koncentracija po 

valymo bioreaktoriuje gali sudaryti apie 1478 mg/l, t. y. numatomas pasiekti nuotekų išvalymo nuo  ChDS laipsnis lyginant su į bioreaktorių galima paduoti maksimalia koncentracija - sudarys apie 80 %; 

3 Jei ChDS/BDS7 santykis yra ≥ 3, veiklos vykdytojas privalo įvertinti, ar išleidžiamos į nuotakyną nuotekos nėra toksiškos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų 

kiekio (iki 150 mg/l pagal BDS7), o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų, ribojančių biologinius procesus, šio parametro viršijimas leidžiamas; 

4 Nustatyta vadovaujantis Laikinąja nuotekų tvarkymo sutartimi su AB „Klaipėdos vanduo“, tačiau numatoma, jog nuotekų užterštumas skendinčiomis dalelėmis bus ne didesnis nei 300 mg/l (vidutinis – 250 mg/l) , 

kadangi turės būti užtikrintas ne didesnis nei 300 mg/l į bioreaktorių patenkančių nuotekų užterštumas skendinčiomis medžiagomis; 

5 Nustatyta vadovaujantis Laikinąja nuotekų tvarkymo sutartimi su AB „Klaipėdos vanduo“ (žr. 4 priedą „Sutartys su AB „Klaipėdos vanduo“); 

6 Koncentracijos bus tikslinamos sudarius ilgalaikę (Nuolatinę) sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ 
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Šilumos energijos gamyba 

Šiuo metu pagaminamos šiluminės energijos kiekis yra 217 000 MWh/metus. Po PŪV įgyvendi-

nimo šilumos poreikis šiek tiek padidės iki 224 000 MW/metus. 

Pagrindinis šilumos gamybos šaltinis, kaip ir iki šiol, išliks biokuro katilas, kuriame pagaminama 

apie 58 % bendrovės poreikiams reikalingos šilumos (apie 125 000 MWh/metus). Biokuro kati-

linėje tiek šiuo metu, tiek po PŪV įgyvendinimo bus sudeginama iki 80 000 t/metus biokuro. 

Kita dalis ( apie 42 %) bendrovės poreikiams reikalingos šilumos energijos pagaminama kūre-

nant gamtines dujas 14,5 MW ir 13,2 MW galios katiluose. Šiuo metu deginant gamtines dujas 

pagaminama iki 92 000 MWh/metus šilumos energijos. Šiam kiekiui šilumos energijos pagamin-

ti gali būti sudeginama iki 10,318 mln. gamtinių dujų. Po planuojamos modernizavimo maksima-

lus galimas metinis gamtinių dujų suvartojimas sumažės iki 9,504 mln. m3. Deginant gamtines 

dujas, numatoma pagaminti apie 82 000 MWh/m šilumos energijos.  

Įgyvendinus PŪV, planuojama, jog katilinėje per metus bus sudeginama nuo 2,7156 mln. m3 iki 

5,256 mln. m3/m biodujų ir pagaminama apie 17 000 MWh šilumos energijos. Sudeginamų bio-

dujų ir gamtinių dujų kiekiai gali kisti priklausomai nuo planuojamame bioreaktoriuje susidary-

siančių biodujų kiekio. Kuo bus daugiau pagaminama biodujų, tuo atitinkamai bus mažiau su-

naudojama gamtinių dujų.  

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Šiuo metu popieriaus ir/ar kartono gamybos metu perdirbant makulatūrą (popieriaus ir kartono 

bei popieriaus ir kartono pakuočių atliekas, popieriaus ir kartono gamybines atraižas iš pakuotes 

gaminančių įmonių) susidaro tokios atliekos, kaip perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavi-

mo atliekos, kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos. Taip pat atliekos susidaro eksploatuo-

jant biokuro katilą, buitinės bei kitos ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos.  

Atsisakius nuotekų tvarkymo veiklos nuotekų valymo bare Dumpių k.,  nuotekų valymo biologi-

niai įrenginiai nebebus eksploatuojami, dėl ko bendrovei priklausančioje NVĮ teritorijoje, esan-

čioje Dumpių k., nebesusidarys dumblo atliekos, t. y. nebeliks oro taršos ir kvapų taršos šaltinių, 

o taip pat autotransporto bei aptarnaujančios technikos sukeliamo triukšmo. 

Modernizavus nuotekų tvarkymo barą, papildomai susidarys tik nepavojingos perteklinio dumb-

lo atliekos iš bioreaktoriaus (03 03 11) – apie 223,6 t/metus gryno perteklinio dumblo (sauso 

dumblo koncentracija nuotekose sudarys apie 10 % arba tai susidarys 2235,6 t/metus perteklinio 

dumblo), kurios bus perduodamos registruotiems Aplinkos ministerijos Atliekas tvarkančių įmo-

nių registre ir turintiems leidimus tvarkyti šias atliekas atliekų tvarkytojams, tokiems kaip UAB 

„Toksika“ ar kt., su kuriomis prieš pradedant vykdyti planuojamą veiklą bus pasirašytos sutartys.  

Įrangos gamintojas nurodo, jog, eksploatuojant anaerobinį bioreaktorių, jame bus 1240 m3 

dumblo. Bioreaktorius bus užpildytas iki 6 m aukščio dumblo. Susidarysiančio gryno perteklinio 

dumblo kiekis bus iki 612,5 kg/d. bei 223,6 t/metus. Sauso dumblo koncentracija nuotekose su-

darys apie 10 % (100 g/l arba 100 kg/m3) arba tai susidarys 6,125 m3/d. (6,125 t/d.) bei 2235,6 

m3/metus (2235,6 t/metus) perteklinio dumblo. Galimas dumblo prieaugis bioreaktoriuje bus iki 

8 m aukščio. Dviejų metrų prieaugį sudarys 226 m3 perteklinio dumblo, kuris susidarys per 37 

dienas. Tokiu būdu, įvertinus, jog maksimalus vienu automobiliu išvežamo dumblo kiekis suda-

rys 25 m3, per 37 dienas perteklinis dumblas bus išvežamas 9 kartus (kas 4 dienas). 
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Perteklinis dumblas nebus kaupiamas ar sandėliuojamas Bendrovėje, t. y. jis bus nusiurbiamas 

tiesiai iš sistemos – su uždara autotransporto priemone atvykęs atliekų tvarkytojas išvežti pertek-

linį dumblą sandaria lanksčia žarna prisijungs prie anaerobinio bioreaktoriaus apačioje esančių 

specialių jungčių (DN 100 mm) ir tokiu sandariu būdu išsiurbs perteklinį dumblą. Dėka sandarių 

jungčių bus išvengta bet kokios taršos į aplinką. PVSV ataskaitos 7 pav. pateikta perteklinio 

dumblo atsiurbimo vamzdžių schema. 

Kadangi anaerobiniame bioreaktoriuje valomas ne dumblas, o nuotekos, todėl sudėtinga pagrįsti 

dumblo kvapo koncentracijos sumažėjimą. Galima tik daryti prielaidą, jog kvapo koncentracija 

turėtų sumažėti. Kadangi perteklinis dumblas bus nusiurbiamas tiesiai iš sistemos, perduotas re-

gistruotam atliekų tvarkytojui taip pat uždaru, sandariu būdu bus sutvarkomas (sudeginamas), 

neturės jokio sąlyčio su aplinka, todėl nėra tikslinga nagrinėti galimai sumažėjusį jo kvapą. 

Nusiurbiamo perteklinio dumblo ir perduodamo atliekų tvarkytojui kiekis bus apskaitomas pas-

vėrus perteklinį dumblą išvežančią transporto priemonę, t. y. bus pasveriama atvažiavusi tuščia 

transporto priemonė ir išvažiuojanti pakrauta pertekliniu dumblu transporto priemonė. Pertekli-

nio dumblo nusiurbimo metu taršos į aplinką nebus, kadangi jo išsiurbimas bus vykdomas per 

sandarias jungtis. Planuojamų įrenginių aikštelė bus padengta kieta vandeniui nelaidžia danga 

bei apibortuota, todėl atliekų patekimas į aplinką negalimas. 

Dumblo kontrolei vykdyti bus sumontuoti mėginių paėmimo taškai skirtinguose anaerobinio bio-

reaktoriaus aukščiuose. Mėginiai bus imami iš mėginių paėmimo taškų ir matuojama dumblo 

koncentracija. Artėjant dumblo koncentracijai prie nustatytų ribų, perteklinis dumblas bus nu-

siurbiamas. PVSV ataskaitos 7 pav. pateikti dumblo mėginių ėmimo taškai anaerobiniame biore-

aktoriuje.  

Dumblas iš Bendrovės bus transportuojamas tik magistralinėmis gatvėmis. Vietinėmis miesto 

gatvėmis, greta kurių įsikūrusi gyvenamoji aplinka, važiuojama nebus. Šiuo metu vyksta įvažia-

vimo į Klaipėdą žiedinės sankryžos rekonstrukcija, dėl kurios atsirasianti jungtis tik dar labiau 

pagerins eismo situaciją mieste, nuims dalį sunkiojo transporto srauto nuo miesto centro.  

Atliekos planuojamame flotatoriuje ir filtre nesusidarys, kadangi: 

✓ Flotatoriuje bus valomas apyvartinis vanduo. Valymo metu nuo vandens bus atskiriamas 

plaušas. Plaušo sluoksnis susidarys koaguliacijos (dozuojamas koaguliantas) ir flokuliaci-

jos (dozuojamas flokulianto tirpalas) proceso metu, t. y. plaušas ir kitos skendinčios dale-

lės bus surenkamos, sukibdinamos ir mikroskopinių oro burbuliukų pagalba iškeliamos į 

flotatoriaus paviršių. Šis sluoksnis bus grąžinamas atgal į gamybos procesą. Išvalytas a-

pyvartinis vanduo bus grąžinamas į gamybos procesą, o perteklinis kiekis paduodamas į 

Bendrovės nuotekų talpą. Kadangi SM bus grąžinamos į procesą, atliekos minėto flotato-

riaus eksploatavimo metu nesusidarys. 

✓ Planuojamame uždaro tipo diskiniame filtre sulaikytos skendinčios medžiagos uždarais 

vamzdynais bus grąžinamos į technologinį procesą ir panaudojamos popieriaus gamybai. 

Atliekos filtro eksploatavimo metu nesusidarys.  

Informacija apie AB „Grigeo Klaipėda“ susidarančias ir susidarysiančias atliekas pateikta 13-oje 

lentelėje. 
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13 lentelė. Susidarantys ir susidarysiantys atliekų kiekiai per metus 

Atliekos Numatomas 

kiekis, t/m Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

1 2 3 4 

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos 

19 12 12 
Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, 

nenurodytos 19 12 11 
1032 

03 03 08 Perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos 8321 

Biokuro katilo eksploatacijos metu susidarančios atliekos 

10 01 03 lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai 1200 

10 01 01 
dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, 

nurodytas 10 01 04) 
4,16 

Bioreaktoriaus eksploatacijos metu susidarančios atliekos 

03 03 11 

nuotekų valymo jų susidarymo 

vietoje dumblas, nenurodytas 

03 03 10 

Perteklinis dumblas iš anaerobinio 

bioreaktoriaus 

2235,6 t/m 

(gryno - 223,6 

t/m) 

Įrenginių, patalpų remonto ir gamybinių įrenginių eksploatavimo metu, senų įrenginių ir statinių valymo 

ir/ar demontavimo metu susidarančios atliekos 

12 01 01 juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos 1,04 

12 01 03 spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos 0,4 

17 04 05 geležis ir plienas 141,29 

17 04 01 varis, bronza, žalvaris 0,3 

17 04 02 aliuminis 0,46 

13 03 07* mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva 0,4 

13 08 99* kitaip neapibrėžtos atliekos 0,02 

03 03 99 kitaip neapibrėžtos atliekos 18,34 

17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 0,3 

17 09 04 
mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 

03 
68,76 

15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis 

užterštos 
0,365 

15 02 02* absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), 

pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis 
6,35 

08 01 11* dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, 

atliekos 
0,04 

08 01 12 dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 1,177 

20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, 

kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių 
0,4 

20 01 36 
nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 

20 01 35 pozicijose 

20 01 14* rūgštys 0,02 

03 03 01 medžio žievės ir medienos atliekos 1,46 

15 02 03 
absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 

15 02 02 
12,513 

17 05 04 gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 2,8 

Įrengimų, transporto priemonių, kitos įrangos eksploatavimo metu susidarančios atliekos 

13 02 08* kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva 0,82 

16 01 03 naudoti nebetinkamos padangos 0,4 

16 06 01* švino akumuliatoriai 0,15 

16 06 06* atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas 0,03 

16 01 07* Tepalų filtrai 0,164 
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Atliekos Numatomas 

kiekis, t/m Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

1 2 3 4 

16 01 17 Juodieji metalai 4,12 

16 01 21 01* Degalų filtrai 0,07 

16 01 21 02* vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai 0,007 

Patalpų, produkcijos kokybės ir nuotekų laboratorijų bei produkcijos pakavimo įrangos eksploatavimo 

metu susidarančios atliekos 

20 01 21* dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 0,107 

15 01 02 plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės 0,78 

15 01 03 Medinės pakuotės 55,87 

15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės 0,90 

16 05 07* nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra 

pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos 
2,627 

16 05 08* 
nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų 

medžiagų arba kurios iš jų sudarytos 
0,03 

15 01 11* 
metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų 

kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto) 
0,016 

Administracinių patalpų eksploatavimo metu susidarančios atliekos 

20 03 01 Mišrios komunalinės atliekos 60,875 

 

Be 13-oje lentelėje nurodytų atliekų, AB „Grigeo Klaipėda“, vadovaujantis TIPK leidimu, gali 

susidaryti ir tokios atliekos: mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva (13 01 10*), baterijos ir 

akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 ir nerūšiuotos baterijos ir akumuliato-

riai, kuriuose yra tokių baterijų (20 01 33*), stiklas (17 02 02), medis (17 02 01), naftos produk-

tų/vandens separatorių tepaluotas vanduo (13 05 07*), žvyro gaudyklės ir naftos produk-

tų/vandens separatorių kietosios medžiagos (13 05 01*), transformatoriai ir kondensatoriai, ku-

riuose yra PCB (16 02 09*), mazutas ir dyzelinis kuras (13 07 01*), kitos baterijos ir akumuliato-

riai (16 06 05), kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (06 03 13*) ir kt.. Šių 

atliekų 2015-2021 m. laikotarpiu nesusidarė, todėl jų kiekis nenurodomas. 

Bendrovės vykdomos ir numatomos vykdyti veiklos metu visos susidarančios ir numatomos su-

sidaryti atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsaky-

mu Nr. 217 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais ir vėlesniais jų pakeitimais 

(Žin., 1999, Nr. 63-2065; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-01). Visos susidarančios ir 

susidarysiančios nepavojingosios atliekos laikinai laikomos ne ilgiau kaip 1 metus, susidarančios 

pavojingosios – ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Planuojamos ūkinės veiklos metu vykstantis atliekų 

susidarymas ir jų perdavimas atliekų tvarkytojams bus fiksuojamas GPAIS, vadovaujantis At-

liekų tvarkymo įstatymu ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Komunali-

nės atliekos, pakuotės ir antrinės žaliavos bus rūšiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka, vado-

vaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais.  

Vykdant nuotekų baro modernizavimo darbus, susidarys statybinės ir griovimo atliekos, kurių 

kiekis bus minimalus. Gali susidaryti: betono (17 01 01), plytų (17 01 02), geležies ir plieno (17 

04 05), elektros kabelių (17 04 11), mišrių statybinių atliekų (17 09 04), mišrių komunalinių at-

liekų (20 03 01). Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsiž-

velgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Galimi statybinių atliekų kie-

kiai bus numatyti TP stadijoje. Visi numatomos įrangos statybos darbai bus organizuojami taip, 

kad susidarytų kuo mažiau atliekų, t. y. tinkamos naudoti vietoje atliekos bus panaudojamos teri-

torijos tvarkymui. Susidariusios atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir sau-
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gomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitose uždarose talpyklose. Netinkamos naudoti 

ir perdirbti atliekos bus priduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms.   

Susidarysiančios statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. 

liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais ir vėlesniais jų 

pakeitimais, LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintų Staty-

binių atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2007, Nr.10-403, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-

07-01) reikalavimais, LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.D1-367 patvirtin-

tomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, Atliekų tvar-

kymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 iki 2022-

12-31). Bus pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos at-

liekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų 

tvarkymo veikla. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai 

Pagrindinis įvažiavimas į AB „Grigeo Klaipėda“ yra iš Minijos gatvės per Nemuno gatvę. Šiuo 

įvažiavimu naudojasi sunkusis transportas, bei darbuotojai asmeninėmis transporto priemonėmis.  

Dumblas iš Bendrovės taip pat bus transportuojamas tik magistralinėmis gatvėmis. Vietinėmis 

miesto gatvėmis, greta kurių įsikūrusi gyvenamoji aplinka, važiuojama nebus. Šiuo metu vyksta 

įvažiavimo į Klaipėdą žiedinės sankryžos rekonstrukcija, kurios dėka atsirasianti jungtis tik dar 

labiau pagerins eismo situaciją mieste, nuims dalį sunkiojo transporto srauto nuo miesto centro.  

Įvažiavimo /išvažiavimo galimybių į/iš įmonės teritoriją schema pateikta 18 pav.  

 

18 pav. Privažiavimo prie ir išvažiavimo iš įmonės teritorijos schema. Pagrindas: www.geoportal.lt  

Sutartinis žymėjimas: 

                        Transporto judėjimo kryptis į įmonės teritoriją 

                        Transporto judėjimo kryptis iš įmonės teritorijos 

 

http://www.dge-group.lt/
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4.4 Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas  

AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamykla įsikūrusi Klaipėdos miesto sav., 

Klaipėdos miesto vakarinėje dalyje, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, Nemuno g. 2.  

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

veikla tiesiogiai su rekreacijos ar visuomeninės paskirties, gyvenamosiomis teritorijomis 

nesiriboja.  

Klaipėdos mieste, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo 

duomenimis, gyvena 162 360 gyventojų. Vadovaujantis 2022 m. informacija 

(https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da), Klaipėdoje gyvena 150 590 gyventojų. 

Vadovaujantis Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savival-

dybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-191, pagrindiniu brėžiniu, bendrovės 

sklypai Nemuno g. 2 patenka į inžinierinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros koridorių 

funkcinę zoną. Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano miesto pagrindinio brėžinio patei-

kiama 19 pav.  

Vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir su-

sijusios infrastruktūros) bendruoju planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. 

gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1278, su PŪV siejami bendrojo plano sprendiniai uosto teritorijos 

vystymui: 

✓ didžiajai daliai uosto sklypo numatyta palaikomoji (renovacinė) urbanizacija. Tai visiškai 

ar dalinai išvystytos teritorijos, kurioms numatyta modernizacija ar atnaujinimas atsižvel-

giant į teritorijų naudotojų poreikius, specifinius technologinius reikalavimus; 

✓ bendruoju planu nustatomi nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos privalomieji reika-

lavimai ir apsaugos priemonės teritorijoms, kuriose yra nekilnojamojo kultūros paveldo 

vertybės - Klaipėdos celiuliozės fabriko pastatų (u. k. 23210) kompleksas; 

✓ iki 40 % užstatymo tankis ir iki 25 metrų pastatų aukštis nustatytas nekilnojamojo kultū-

ros paveldo objekto teritorijai; 

✓ iki 80 % užstatymo tankis ir iki 30 metrų pastatų aukštis nustatytas uosto inžinerinės inf-

rastruktūros teritorijai. 
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AB „Grigeo Klaipėda“ sklypas, kuriame vykdoma  

esama bei numatoma vykdyti PŪV 

AB „Grigeo Klaipėda“ sklypas, kuriame vykdoma esama veikla 

 

 

 

 

 

19 pav. Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano pagrindinio brėžinio. Šaltinis: www.klaipeda.lt 

Apibendrinant galima teigti, jog intensyviai urbanizuota gamybinė teritorija, kurioje veiklą vyk-

do AB „Grigeo Klaipėda“, atitiks galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, taip 

http://www.dge-group.lt/
http://www.klaipeda.ltr/
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pat ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios 

infrastruktūros) bendrojo plano sprendinius. 

AB „Grigeo Klaipėda“ veikla bus vykdoma atsižvelgiant į visus aplinkosaugos ir saugos reikala-

vimus, jos veikla bus organizuota taip, kad jokia tarša nepatektų už objekto sklypo ribų.  

Nagrinėjamo sklypo dalys, kuriose AB „Grigeo Klaipėda“ nuomos teise vykdoma bei planuoja-

ma ūkinė veikla, ekologiniu požiūriu nedarys reikšmingos įtakos gretimybėse esantiems skly-

pams.  

Atstumas nuo sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, ribos iki artimiausių gyvenamųjų namų, 

esančių Šermukšnių g. 16 ir 18 – 180 m šiaurės rytų kryptimi.  

Prekybos, maitinimo, kultūros, poilsio, sporto, religinės ar kitos (sodų) paskirties pastatų artimo-

je aplinkoje nėra.  

5 Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką 

visuomenės sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio 

kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas 

Atliekant AB „Grigeo Klaipėda“ ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra 

identifikuoti taršos šaltiniai: 

✓ cheminės taršos šaltiniai (oro užterštumas anglies monoksidu, azoto dioksidu, sieros 

dioksidu, kietosiomis dalelėmis, formaldehidu, etanoliu (etilo akoholiu), sieros vandeni-

liu, amoniaku, acto rūgštimi, akroleinu, mangano oksidais, o taip pat kvapais); 

✓ fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių (autotransporto) bei su ūkine veikla susi-

jusių taršos šaltinių (technologinė įranga, krovininis ir lengvasis autotransportas). 

Šių veiksnių bei taršos šaltinių detalus aprašymas bei prognozuojami taršos dydžiai pateikiami 

5.1.-5.3. skyriuose.  

5.1 Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas 

5.1.1 Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių 

AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinėje teritorijoje Nemuno g. 2, Klaipėdoje, bus eksploatuojami 42 

organizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau – o. t. š.): 

✓ esamas organizuotas o. t. š. Nr. 001, 054 – pirminio valymo baras. Iš o. t. š. į aplinkos orą 

išsiskiria: acto rūgštis, akroleinas, amoniakas, formaldehidas, etanolis, sieros vandenilis ir 

kietosios dalelės (C); 

✓ esamas organizuotas o. t. š. Nr. 002 – nuotekų baras. Iš o. t. š. į aplinkos orą išsiskiria: ac-

to rūgštis, akroleinas, amoniakas, formaldehidas, etanolis ir sieros vandenilis; 

✓ esami organizuoti o. t. š. Nr. 003, 005 – smulkaus valymo baras. Į aplinkos orą iš išsiski-

ria: acto rūgštis, akroleinas, amoniakas, formaldehidas, etanolis, sieros vandenilis ir kie-

tosios dalelės (C);  

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

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

✓ esami organizuoti o. t. š. Nr. 006, 008, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 

028, 029, 030, 038, 039, 043 – PM3 salė. Iš o. t. š. į aplinkos orą išsiskiria: acto rūgštis, 

akroleinas, amoniakas, formaldehidas, etanolis, sieros vandenilis ir kietosios dalelės (C);  

✓ esami organizuoti o. t. š. Nr. 007, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 051, 052, 053 – 

PM3 salė. Iš o. t. š. į aplinkos orą išsiskiria: acto rūgštis, akroleinas, amoniakas, formal-

dehidas, etanolis ir sieros vandenilis; 

✓ esamas organizuotas o. t. š. Nr. 011 – PM3 salė. Iš o. t. š. į aplinkos orą išsiskiria: acto 

rūgštis, akroleinas, amoniakas, formaldehidas, etanolis, sieros vandenilis;  

✓ esami organizuoti o. t. š. Nr. 036, 037 – mechaninė grupė. Iš o. t. š. į aplinkos orą išsiski-

ria: mangano oksidai ir kietosios dalelės (C);  

✓ esami organizuoti o. t. š. Nr. 040, 041, 042 – katilinė. Iš o. t. š. į aplinkos orą išsiskiria: 

anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2) ir kietosios dalelės 

(A); 

✓ esamas neorganizuotas o. t. š. Nr. 604 – mechaninė grupė. Iš o. t. š. į aplinkos orą išsiski-

ria: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), mangano oksidai ir kietosios dalelės 

(C); 

✓ planuojamas organizuotas o. t. š. Nr. 055 – avarinis fakelas. Biodujos avariniame fakele 

bus deginamos tik tuo atveju, jei biodujų saugykloje pasidarytų per aukštas biodujų slė-

gis. Deginant avariniame fakele biodujas, į aplinkos orą bus išmetamas anglies monoksi-

das (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2) ir kietosios dalelės (A). 

Ūkinės veiklos objekto teritorijoje po numatomo nuotekų tvarkymo baro modernizavimo greta 

esamo flotatoriaus (o. t. š. Nr. 006) numatoma įrengti papildomą Krofta Supercell SPC18 firmos 

flotatorių, tam kad pagerinti esamo flotatoriaus efektyvumą, t. y. nuimant nuo jo dalį apkrovos. 

Teršalai, išsiskiriantys iš planuojamo flotatoriaus, bus išmetami per esamą o. t. š Nr. 011. Eksp-

loatuojant planuojamą flotatorių, iš o. t. š. Nr. 011 į aplinkos orą bus išmetama papildomi kiekiai 

acto rūgšties, amoniako, akroleino, etanolio, formaldehido, sieros vandenilio ir kietųjų dalelių 

(C). 

Aplinkos oro taršos šaltinių schema pateikta 2 priede „Aplinkos oro taršos šaltinių schema“. 

Vertinamų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai parametrai ir apskaičiuota tarša į aplinkos orą pa-

teikta atitinkamai 23-ioje ir 24-oje lentelėse. 

Aplinkos oro teršalų kiekio skaičiavimas  

Po numatomo nuotekų tvarkymo baro modernizavimo išmetamų teršalų kiekis iš esamų aplinkos 

oro taršos šaltinių nekis, išskyrus: 

✓ katilinę, kurioje esamuose (eksploatuojami nuo 2002 m.) šiuo metu gamtinėmis dujomis 

kūrenamuose dviejuose katiluose (o. t. š. Nr. 040 ir o. t. š. Nr. 041) numatoma deginti 

bioreaktoriuje pagamintas biodujas, kurios pakeis atitinkamą dalį deginamų gamtinių 

dujų. Į aplinkos orą, kaip ir iki šiol, skirsis azoto oksidai, anglies monoksidas ir sieros 

dioksidas. Biokuro katile (o. t. š. Nr. 042), kuris pradėtas eksploatuoti 2014 m., 

numatomo sudeginti biokuro kiekis nekis. Išmetamų teršalų kiekiai buvo suskaičiuoti 

naudojant Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų metodiką 

„EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019”. Momentinė tarša 

deginant dujinį kurą buvo suskaičiuota naudojant 2013 m. balandžio 10 d. LRAM 
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įsakyme Nr. D1-244 „Dėl išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 

43-2013“ patvirtintas ribines vertes, o deginant biokurą – naudojant bendrovės TIPK 

leidime nustatytas išmetamų teršalų ribines koncentracijas. Nuo 2025 m. sausio 1 d. 

Bendrovės eksploatuojamiems kurą deginantiems įrenginiams bus taikomi LRAM 2017 

m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 778 “Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių 

įrenginių normų patvirtinimo“ reikalavimai ir atitiks šiame įsakyme nustatytas normas: 

Kuro rūšis 
Išmetamų teršalų ribinės vertės, mg/Nm3 

SO2 NOx KD 

Biodujos 170 250 - 

Kietasis kuras - 650 50 

 

✓ o. t. š. Nr. 002, 003, 005, 010-015, iš kurių į aplinkos orą bus išmetamas mažesnis 

aplinkos oro teršalų kiekis. Bendrovei siekiant sumažinti aplinkos oro taršą teršalais ir 

kvapais, o taip pat siekiant įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius HN 121:2010 

reikalavimus, atliekant aplinkos oro teršalų kiekių bei sklaidos skaičiavimus, buvo 

įvertintos numatomos diegti taršos mažinimo priemonės: 

- ozonavimas, pastačius ozonavimo įrangą arba analogiško efektyvumo priemonę 

taršos sumažinimui iš o. t. š. Nr. 002 (didžiausią kvapo emisiją išskiriantis taršos 

šaltinis). Numatoma, jog dėl ozonavimo įrangos išmetamų teršalų kiekiai ir kvapo 

emisijos sumažės apie 95 % (informacija apie numatomos priemonės efektyvumą 

pateikta priede Nr. 3 „Informacija apie numatomų diegti aplinkos oro teršalų ir 

kvapo mažinimo priemonių efektyvumą“). Šiuo metu į aplinkos orą iš šio šaltinio 

išmetama 1,964 t/m teršalų. Numatoma, jog įdiegus taršos mažinimo priemones, 

iš šio o. t. š į aplinkos orą bus išmetama 0,098 t/m teršalų; 

- ozonavimo sistemos su šarminio pagrindo katalitiniais filtrais arba analogiško 

efektyvumo priemonės taršos sumažinimui iš o. t. š. Nr. 003, 005, 010-015, iš 

kurių yra vienos didesnių kvapo emisijų. Numatoma, jog dėl šių sistemų 

išmetamų teršalų kiekiai ir kvapo emisijos sumažės apie 80 % (informacija apie 

numatomos priemonės efektyvumą pateikta priede Nr. 3 „Informacija apie 

numatomų diegti aplinkos oro teršalų ir kvapo mažinimo priemonių 

efektyvumą“). Šiuo metu į aplinkos orą iš minėtų taršos šaltinių išmetama 

26,9109 t/m teršalų. Įdiegus taršos mažinimo priemones numatoma, jog iš šių o. t. 

š į aplinkos orą bus išmetama 7,379 t/m teršalų. 

Taršos į aplinkos orą mažinimui naudojant ozonavimą ar kt. priemones buvo pasirenkami tie tar-

šos šaltiniai, kuriuose tos priemonės galėtų duoti didžiausią aplinkosauginį efektą, t. y. buvo o-

rientuojamasi į didžiausią iš taršos šaltinių išmetamą kvapo emisiją ir kuriuos taršos šaltinius 

technologiškai būtų galima prijungti prie tos pačios ozonavimo sistemos. Konsultuojantis su tar-

šos mažinimo įrangos gamintojais, taip pat buvo vertinami iš taršos šaltinių išmetami oro srautai, 

oro temperatūra, drėgmė, cheminių medžiagų koncentracijos. 

Kadangi kvapą sukelia tam tikroje terpėje besiveisiančios bakterijos, taršos šaltiniuose, kuriuose 

yra aukšta temperatūra ir garas, minėtos bakterijos nesiveisia, nes tai nėra palanki terpė joms 

veistis. Taigi, renkantis, kuriuose taršos šaltiniuose diegti taršos mažinimo priemones, buvo 

atsižvelgta ir į tai, kuriuose procesuose dalyvauja kvapą skleidžiančios bakterijos. 

Be to, gamybiniame pastate, greta esamo flotatoriaus (o. t. š. Nr. 006), numatoma įrengti 

flotatorių, tam kad pagerinti esamo flotatoriaus efektyvumą, t. y. nuimant nuo jo dalį apkrovos. 
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Eksploatuojant planuojamą flotatorių, iš o. t. š. Nr. 011 į aplinkos orą bus išmetama papildomi 

kiekiai acto rūgšties, amoniako, akroleino, etanolio, formaldehido, sieros vandenilio ir kietųjų 

dalelių (C). 

Teršalai, susidarantys nuo esamo flotatoriaus, nutraukiami per virš flotatoriaus įrengtą esamą 

gaubtą ir išmetami per o. t. š. Nr. 006. Išmetamų teršalų kiekis nuo o. t .š. Nr. 006 nesikeis. 

Taip pat po numatomo nuotekų tvarkymo modernizavimo pastačius bioreaktorių su 

priklausiniais, atsiras vienas aplinkos oro taršos šaltinis – avarinis fakelas (o. t. š. Nr. 055). 

Biodujos avariniame fakele bus deginamos tik tuo atveju, jei biodujų saugykloje pasidarytų per 

aukštas biodujų slėgis. Deginant avariniame fakele biodujas, į aplinkos orą bus išmetamas 

anglies monoksidas, azoto oksidai bei sieros dioksidas.  

Aplinkos oro teršalų iš esamų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių skaičiavimas 

Žemiau pateikiami numatomų į aplinkos orą išmesti teršalų kiekių skaičiavimai iš esamos katili-

nės pradėjus joje deginti bioreaktoriuje pagamintas biodujas bei esamoje gamybinėje linijoje 

planuojamo įrengti flotatoriaus. 

Aplinkos oro tarša iš planuojamo flotatoriaus 

O. t. š. Nr. 011 - ortakis iš patalpos, kurioje numatomas statyti Krofta Supercell SPC18 firmos 

flotatorius. Vietinis apyvartinių vandenų valymas gamybos padalinyje vykdomas flotatoriuje (o. 

t. š. Nr. 006). Siekiant efektyviau išvalyti apyvartinį vandenį nuo skendinčių dalelių (plaušo), 

bendrovė greta esamo flotatoriaus planuoja įrengti papildomą flotatorių, dėl kurio reikalingo iš-

valyti apyvartinio vandens srautas bus paskirstomas esamam ir planuojamam flotatoriams, tokiu 

būdu bus mažiau apkraunamas esamas flotatorius ir pasiekiamas didesnis apyvartinio vandens 

išvalymo laipsnis nuo skendinčių dalelių (plaušo). Teršalai, kurie išsiskirs iš flotatoriaus, bus 

ištraukiami per esamą PM3 šlapios dalies ištraukiamąjį ventiliatorių - o. t. š. Nr. 011. Šiuo metu 

iš šio taršos šaltinio į aplinkos orą išmetama acto rūgštis, amoniakas, akroleinas, etanolis, for-

maldehidas ir sieros vandenilis. Naujai planuojamas Krofta Supercell SPC18 firmos flotatorius 

bus įrengiamas PM3 salėje (smulkaus valymo bare), kurios pastogėje išsidėstę visa eilė taršos 

šaltinių (esamų ištraukiamųjų ventiliatorių). Tiesioginis nutraukimas nuo numatomo flotatoriaus 

nenumatomas. Teoriškai tarša nuo numatomo flotatoriaus gali būti išmetama ir pro kitus PM3 

patalpoje greta esančius stoginius ventiliatorius, kadangi PM3 salė yra viena bendra patalpa, ta-

čiau teisingiausia būtų vertinti, jog teršalai nuo numatomo flotatoriaus bus išmetami per arti-

miausią ventiliatorių. Kadangi artimiausias ventiliatorius, pro kurį gali būti išmetami PM3 salėje 

susidarę teršalai nuo planuojamo flotatoriaus, yra o. t. š. Nr. 011, todėl planuojama tarša nuo flo-

tatoriaus buvo pridėta prie esamos taršos išmetamos per o. t. š. Nr. 011. 

Eksploatuojant numatomą įrengti flotatorių, į aplinkos orą per esamą o. t. š. papildomai bus iš-

metami teršalai: acto rūgštis, amoniakas, akroleinas, etanolis, formaldehidas, sieros vandenilis ir 

kietosios dalelės (C). Teršalai bus išmetami per ortakį, kurio aukštis – 25,0 m, skersmuo – 0,95 

m. Šalinamo oro debitas – 24 840 m3/val. arba 6,9 m3/s, temperatūra 33,7 °C. Numatomas taršos 

šaltinio darbo laikas – 8450 val./metus. 

Išmetamų teršalų kiekis buvo suskaičiuotas remiantis bendrovės TIPK leidime nustatytais mak-

simaliais momentiniais išmetamų teršalų kiekiais. Įmonės TIPK leidime buvo klaidingai nustaty-

ti metiniai išmetamų teršalų kiekiai (techninė klaida), todėl buvo perskaičiuota esama metinė 

tarša įvertinant TIPK leidime pateiktą taršos šaltinių darbo laiką. 
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Numatomo įrengti flotatoriaus paviršiaus plotas, nuo kurio skirsis teršalai, bus 2,4 karto didesnis, 

nei esamo flotatoriaus. Remiantis bendrovės TIPK leidime nustatytais išmetamų teršalų kiekiais 

iš o. t. š. Nr. 006, bei žinant, jog numatomo flotatoriaus paviršiaus plotas 2,4 karto didesnis už 

esamo, priimama, jog į aplinkos orą bus išmetama 2,4 karto didesnės aplinkos oro teršalų kon-

centracijos, nei iš esamo flotatoriaus. Skaičiavimams naudoti išeitiniai duomenys (pagal o. t. š. 

Nr. 006) ir skaičiavimo rezultatai (numatomas išsiskiriančių teršalų kiekis iš numatomo flotato-

riaus) pateikiami žemiau esančioje 14-oje lentelėje. 

14 lentelė. Numatoma tarša iš planuojamo flotatoriaus  
 

Teršalo pavadinimas 

Esama tarša iš esamo o.t.š. Nr. 

006 pagal TIPK leidimą 

Planuojama tarša iš numatomo 

flotatoriaus 

momentinė 

maks., g/s 

metinė, 

t/metus 

momentinė, g/s metinė, t/metus 

maks.  

1 3 4 6 7 

Acto rūgštis 0,00395 0,0834 0,00947 0,2000 

Amoniakas 0,00169 0,0344 0,00405 0,0825 

Akroleinas 0,00545 0,0931 0,01307 0,2233 

Etanolis 0,01008 0,2823 0,02418 0,6771 

Formaldehidas 0,00016 0,0046 0,00038 0,0110 

Kietosios dalelės (C) 0,00133 0,0405 0,00319 0,0971 

Sieros vandenilis 0,00678 0,0794 0,01626 0,1904 

Atliekant skaičiavimus iš šio taršos šaltinio, taip pat buvo įvertinta numatoma diegti taršos maži-

nimo priemonė - ozonavimo sistema su šarminio pagrindo katalitiniais filtrais arba analogiško 

efektyvumo priemonė taršos sumažinimui. Numatoma, jog dėl jos išmetamų teršalų kiekiai (išs-

kyrus kietąsias daleles) ir kvapo emisijos sumažės apie 80 %. Numatomų į aplinkos orą išmesti 

teršalų kiekiai iš o. t. š. Nr. 011 pateikti 15-oje lentelėje. 

 

15 lentelė. Numatomų į aplinkos orą išmesti teršalų kiekiai iš o. t. š. Nr. 011 
 

Teršalo 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio 

darbo 

laikas, 

val. 

Esama tarša iš 

o.t.š. Nr. 011 

Numatoma tarša iš 

numatomo 

flotatoriaus 

Bendras 

numatomas 

išsiskirti teršalų 

kiekis 

Bendras 

numatomas 

išmesti teršalų 

kiekis, įvertinus 

planuojamas 

taršos mažinimo 

priemones 

Mo-

mentinė 

maks., 

g/s 

metinė, 

t/metus 

Momen-

tinėmaks. 

g/s 

metinė, 

t/metus 

Momen-

tinė 

maks., 

g/s 

metinė, 

t/metus 

Momen-

tinė 

maks., g/s 

metinė, 

t/metus 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Acto rūgštis 

8450 

0,01035 0,3148 0,00947 0,2000 0,01982 0,5148 0,00396 0,1030 

Amoniakas 0,00731 0,1022 0,00405 0,0825 0,01136 0,1847 0,00227 0,0369 

Akroleinas 0,00594 0,0955 0,01307 0,2233 0,01901 0,2400 0,00380 0,0480 

Etanolis 0,07845 1,7525 0,02418 0,6771 0,10263 0,7820 0,02053 0,1564 

Formaldehidas 0,00069 0,0210 0,00038 0,0110 0,00107 0,0320 0,00021 0,0064 

Kietosios dalelės (C) - - 0,00319 0,0971 0,00319 0,0971 0,00319 0,0971 

Sieros vandenilis 0,02469 0,2325 0,01626 0,1904 0,04095 0,3583 0,00819 0,0717 
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Aplinkos oro tarša iš esamos katilinės 

Šiuo metu pagaminamos šiluminės energijos kiekis yra iki 217 000 MWh/metus. Po PŪV įgy-

vendinimo šilumos poreikis šiek tiek padidės iki 224 000 MWh/metus. 

Pagrindinis šilumos gamybos šaltinis, kaip ir iki šiol, išliks 17,5 MW galios biokuro katilas (o. t. 

š Nr. 042) su 4 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu, kuriame pagaminama apie 58 % bend-

rovės poreikiams reikalingos šilumos (apie 125 000 MWh/metus). Biokuro katilinėje tiek šiuo 

metu, tiek po PŪV įgyvendinimo sudeginamo biokuro kiekis (iki 80 000 t/metus) nesikeis. 

Kita dalis (apie 42 %) bendrovės poreikiams reikalingos šilumos pagaminama kūrenant gamtines 

dujas. Šiuo metu deginant gamtines dujas pagaminama apie 92 000 MWh/metus šilumos. 

Po planuojamo nuotekų tvarkymo baro modernizavimo numatomas maksimalus galimas metinis 

gamtinių dujų suvartojimas – 9,503899 mln. m3 . Deginant gamtines dujas numatoma pagaminti 

apie 82 000 MWh/metus šilumos. Planuojama, jog įgyvendinus PŪV, bioreaktoriuje bus paga-

minama ir gamtinėmis dujomis kūrenamuose katiluose vidutiniškai bus sudeginama apie 2,7156 

mln. m3 biodujų ir pagaminama apie 17 000 MWh šilumos. Sudeginamų biodujų ir gamtinių du-

jų kiekiai gali kisti priklausomai nuo planuojamame bioreaktoriuje susidarysiančių biodujų kie-

kio. Kuo bus daugiau pagaminama biodujų, tuo atitinkamai bus mažiau sunaudojama gamtinių 

dujų. Maksimalus galimas susidarysiančių ir sudeginamų biodujų kiekis gali siekti 5,256 mln. 

m3/metus. Esamos ir numatomos veiklos metu pagaminamas šiluminės energijos kiekis pateiktas 

6-oje lentelėje, o sunaudojamo kuro kiekiai – 3-oje lentelėje. 

Bendras dujiniuose katiluose numatomas sudeginti gamtinių dujų ir biodujų kiekis sudarys apie 

12,2195 mln. nm3/metus. Katiluose Nr. 1 ir Nr. 2 numatoma sudeginti tokį kiekį gamtinių dujų ir 

biodujų: 

✓ katile Nr. 1 (o. t. š. Nr. 040) – 6,396489 mln. nm3/metus dujinio kuro, iš jo iki 1,421523 

mln. nm3/m biodujų. Maksimalus galimas valandinis kuro suvartojimas – 1677 nm3/val. 

dujinio kuro, iš jo iki 314 nm3/val. biodujų; 

✓ katile Nr. 2 (o. t. š. Nr. 041) – 5,82301 mln. nm3/metus dujinio kuro, iš jo iki 1,294077 

mln. nm3/metus biodujų. Maksimalus galimas valandinis kuro suvartojimas – 1527 

nm3/val. dujinio kuro, iš jo iki 286 nm3/val. biodujų. 

Vadovaujantis TIPK leidimu, šiuo metu katiluose Nr. 1 ir Nr. 2 deginant gamtines dujas bei bio-

kuro katile deginant biokurą, į aplinkos orą gali būti išmetama iki 448,129 t/metus teršalų (NOx, 

CO, SO2 ir kietos dalelės). Po numatomo nuotekų tvarkymo baro modernizavimo net ir šiek tiek 

padidėjus reikalingos pagaminti šiluminės energijos kiekiui, numatomas iš katilinės išmesti ter-

šalų (NOx, CO, SO2, ir kietų dalelių) kiekis sudarys 447,743 t/metus. 

Vienkartiniai išmetamų teršalų kiekiai deginant esamuose katiluose gamtines dujas ir biodujas, 

apskaičiuoti vadovaujantis išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 

normomis (Žin., 2013, Nr. 39-1925, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01). Vienkarti-

niai išmetamų teršalų kiekiai, deginant biokurą esamame katile, apskaičiuoti pagal TIPK leidime 

nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes. 

Metiniai teršalų kiekiai iš aplinkos o. t. š. Nr. 040 ir Nr. 041 paskaičiuoti vadovaujantis Europos 

aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų metodika „EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook 2019“. Skaičiavimui naudojami 1.A.4 skyriaus „Energy. Small combus-

http://www.dge-group.lt/
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tion“ 3-27 lentelėje pateikti teršalų emisijos faktoriai (g/GJ), deginant dujinį kurą, bei 3-45 lente-

lėje pateikti teršalų emisijos faktoriai (g/GJ), deginant biokurą. 

Kadangi LR ir Europos teisės aktuose nėra nurodytų emisijos faktorių biodujoms, o taip pat į 

gamtinėmis dujomis kūrenti skirtus katilus tiekiamų biodujų kokybė turės atitikti artimus gamti-

nėms dujoms keliamus reikalavimus, jų kokybė prilyginama gamtinėms dujoms. Tokiu būdu 

atliekant į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimus deginant biodujas, naudojami emisijos 

faktoriai deginant dujinį kurą. 

Per metus esamame katile numatomo sudeginti kuro (gamtinių dujų ir biodujų) kiekis m3 buvo 

perskaičiuotas į GJ. Vadovaujantis AB „Amber Grid“ teikiama informacija apie bendrovei tie-

kiamų gamtinių dujų žemutinį šilumingumą (https://www.ambergrid.lt/lt/paslaugos/duju-

kokybe/paros-duomenys) vidutinis trijų metų žemutinis dujų šilumingumas yra 10,565 kWh/m3 

arba 0,038 GJ/m3. Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausy-

bės generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. DĮ-154 redakcija, kuro ir energijos 

balanso sudarymo metodikos 4 priedu, 1 m3 biodujų lyginamasis kaloringumas yra 0,02 GJ. 

Tuomet įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ per metus paskaičiuojamas pagal formulę: 

A = (Qg.d. × Bg.d.)+(Qbiod. × Bbiod.)    (1) 

kur: 

A –įrenginio pagaminamos energijos kiekis deginant gamtines dujas ir biodujas GJ/metus; 

Qg.d.  – gamtinių dujų lyginamasis kaloringumas GJ/m3; 

Qbiodujų  – biodujų lyginamasis kaloringumas GJ/m3; 

Bg.d. – gamtinių dujų suvartojimas, m3/metus; 

Bbiod. – biodujų suvartojimas, m3/metus. 

 

Atliekant išmetamų teršalų kiekių skaičiavimus deginant gamtines dujas ir biodujas, buvo atlie-

kami skaičiavimai taršiausiam variantui, t. y. tam atvejui, kuomet prie mažesnio sudeginamo ku-

ro kiekio įrenginiuose būtų pagaminamas didžiausias energijos kiekis (415 460 GJ/metus), nuo 

kurio dydžio tiesiogiai priklauso išmetamų teršalų kiekis, t. y. kuomet dujiniuose katiluose bus 

sudeginama 12,2195 mln. nm3/metus dujinio kuro, iš jo 2,7156 mln. nm3/metus biodujų ir 9,5039 

nm3/metus gamtinių dujų. 

Maksimalus galimas sudeginti dujinio kuro kiekis gali siekti 13,2642 mln. nm3/metus, iš jo 5,256 

mln. m3/metus biodujų ir 8,0082 nm3/metus gamtinių, kuriuos deginant būtų pagaminama apie 

409 428 GJ/metus energijos. Kadangi biodujų kaloringumas yra mažesnis nei gamtinių dujų, to-

dėl net ir bendrai sudeginus didesnį kiekį dujinio kuro, pagaminamos energijos kiekis bus ma-

žesnis, o tuo pačiu būtų išmetamas ir mažesnis teršalų kiekis. Todėl šis variantas nėra taršiausias. 

Kadangi atliekant išmetamų teršalų kiekių skaičiavimus reikia vertinti patį taršiausią (blogiausią) 

scenarijų, buvo pasirinktas I variantas, kuris yra taršesnis aplinkosauginiu požiūriu (žr. žemiau 

esančią lentelę). 

Var. 
Sudeginamas dujinio kuro kiekis, 

mln. m3/m 

Pagaminamas 

energijos kiekis 

Bendras išmetamų 

teršalų kiekis, t/m 

I variantas 

(taršesnis variantas) 
12,2195 

9,5039 gamtinių dujų 
415 460 GJ/m 447,743 

2,7156 biodujų 

     

II variantas 13,2642 
8,0082 gamtinių dujų 

409 428 GJ/m 447,317 
5,256 biodujų 

http://www.dge-group.lt/
https://www.ambergrid.lt/lt/paslaugos/duju-kokybe/paros-duomenys
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Per metus biokuro katile numatomo sudeginti biokuro kiekis t perskaičiuotas į GJ, žinant biokuro 

šiluminę vertę – 2390 kcal/kg. 

Tuomet biokuro katilo pagaminamos energijos kiekis GJ per metus bus: 

     (2) 

kur: 

A – įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ/metus; 

Qbiok.  – biokuro kaloringumas kcal/kg, 2390 kcal/kg; 

B – metinis kuro suvartojimas, kg/metus; 

k – koeficientas, kcal perskaičiavimui į GJ, lygus 238846 (1 GJ = 238846 kcal). 

 

Teršalų kiekio apskaičiavimui naudojama  formulė: 

      (3) 

kur: 

E – emisija, t/metus; 

A – įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ/metus; 

EF – emisijos faktorius, g/GJ; 

ER – valymo įrenginių efektyvumas, % (jei tokie yra). 

Emisijos faktoriai dujiniam kurui nustatyti pagal šiai kuro rūšiai rekomenduojamus naudoti emi-

sijos faktorius, pateiktus EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2019 lentelė-

je 3-27 (2 pakopos emisijos faktoriai 1.A.4.a.i, 1.A.4.c.i ir 1.A.5.a šaltinių kategorijoms, naudo-

jant dujinį kurą). Duomenys pateikiami 16-oje lentelėje. 

16 lentelė. Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos Lentelė 3-27 (2 

pakopos emisijos faktoriai 1.A.4.a.i, 1.A.4.c.i ir 1.A.5.a šaltinių kategorijoms, naudojant dujinį kurą) 

2 Lygio išmetimo koeficientai pagal nutylėjimą 

 Kodas Pavadinimas 

Šaltinio kategorija 1.A.4a.i 

1.A.4.c.i 

1.A.5.a 

Komercinis/industrinis sektorius: stacionarūs šaltiniai 

Žemės ūkio/miškų ūkio/žvejybos ūkio: stacionarūs šaltiniai 

Kiti 

Kuras Dujinis kuras 

SNAP (jei taikoma)  

Technologijos/praktika Vidutinio dydžio (>1MWth iki <= 50 MWth) katilai 

  

Netaikomi PCB, HCB 

Nevertinti NH3 (amoniakas) 

Teršalas Reikšmė Vienetai 

95% patikimumo 

intervalas 
Nuorodos 

nuo iki  

Azoto oksidai NOx 40 g/GJ 30 55 DGC (2009) 

Anglies monoksidas CO 30 g/GJ 15 30 DGC (2009) 

Sieros dioksidas 0,3 g/GJ 0,2 0,4 DGC (2009) 

Kietos dalelės 0,45 g/GJ 0,27 0,63 Italijos aplinkos ministerija (2005) 

Emisijos faktoriai biokurui nustatyti pagal šiai kuro rūšiai rekomenduojamus naudoti emisijos 

faktorius pateiktus EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2019 lentelėje 3- 

45 (2 pakopos emisijos faktoriai 1.A.4.a.i, 1.A.4.c.i ir 1.A.5.a šaltinių kategorijoms, biokurą kū-

renantiems katilams). Duomenys pateikiami 17-oje lentelėje. 

http://www.dge-group.lt/
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17 lentelė. Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos Lentelė 3-45 (2 

pakopos emisijos faktoriai 1.A.4.a.i, 1.A.4.c.i ir 1.A.5.a šaltinių kategorijoms, deginant medieną) 

2 Lygio išmetimo koeficientai pagal nutylėjimą 

 Kodas Pavadinimas 

Šaltinio kategorija 1.A.4a.i 

1.A.4.c.i 

1.A.5.a 

Komercinis/industrinis sektorius: stacionarūs šaltiniai 

Stacionarūs šaltiniai 

Kiti, stacionarūs šaltiniai (įskaitant karinius) 

Kuras Mediena 

SNAP (jei taikoma) 20100 

20300 

Komercinės ir industrinės gamyklos 

Žemės ūkio, miškų ūkio, žvejybos ūkio gamyklos 

Technologijos/praktika Medienos deginimas >1MW katilai 

  

Netaikomi HCH 

Nevertinti  

Teršalas   

95% patikimumo 

intervalas 
Nuorodos 

nuo iki  

Azoto oksidai NOx 210 g/GJ 50 300 JAV EPA (2003) 

Anglies monoksidas CO 300 g/GJ 50 4000 

Vokietijos 500 kW-1 MW katilų bandymo 

standartas 

Danijos įstatymas (Luftvejledningen) 

Sieros dioksidas 11 g/GJ 8 40 JAV EPA (2003) 

Kietos dalelės 40 g/GJ 20 80 
Denier  van  der  Gon  ir kt.  (2015)  

taikoma Johansson ir kt. (2004)5 

 

Momentinio į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimui deginant dujinį kurą buvo 

taikomos ribinės vertės (18 lentelė) vadovaujantis 2013 m. balandžio 10 d. LR aplinkos ministro 

įsakymu Nr. D1-244 „Dėl išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43- 2013 

patvirtinimo“, o deginant biokurą – bendrovės TIPK leidime nustatytas ribines vertes. 

18 lentelė. Ribinės vertės taikomos bendrovės įrenginiams deginant dujinį kurą ir biokurą 

Teršalas 

LAND 43-2013 reikalavimai, 

mg/Nm3 

Bendrovės TIPK leidime nustatytos 

ribinės vertės, mg/Nm3  

Deginant dujinį kurą Deginant biokurą 

1 2 3 

Anglies monoksidas  400 450 

Azoto oksidai  350 720 

Sieros dioksidas  35 200 

Kietos dalelės 20 106,58 

 

Momentinis išmetamų teršalų kiekis buvo apskaičiuojamas pagal sekančią formulę: 

    Eteršalo        (4) 

kur: 

Eteršalo – teršalo emisija, g/s; 

Cteršalo – teršalo ribinė vertė, nustatyta LAND 43-2013; 

Vd – išmetamų dūmų tūris, m3/s.  

 

Išmetamų dūmų tūris Vd (m
3/s) iš dujinių katilų apskaičiuojamas naudojant formulę: 

( ) 
273

273

3600100
11 4

00

tBq
VVV V

dd

+









−−+=     (5) 

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

0dV  – teorinis degimo produktų tūris normaliomis sąlygomis, 

V0 – teorinis reikalingo degimui oro kiekis normaliomis sąlygomis, 

 - oro pertekliaus koeficientas, 

q4 - šilumos nuostoliai dėl nepilno mechaninio kuro sudegimo, 

Bv – valandinis kuro sunaudojimas kg/val., 

t - išmetamų dūmų temperatūra. 

 

Išmetamų dūmų greitis Wd (m/s) apskaičiuojamas naudojant formulę:  

S

V
w d

d =       (6) 

kur: 

S – teršalų išmetimo vamzdžio skerspjūvio plotas, m2. 

     
4

2D
S


=


      (7) 

kur: 

D - kamino skersmuo, m. 

✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 040 – esamas katilinės kaminas ( 25 m aukščio ir 1,25 m 

skersmens), prie kurio prijungtas 14,5 MW šiluminio našumo VITOMAX 200 HS garo katilas 

Nr. 1. Numatomas metinis katilo darbo laikas – 8500 val./m. Numatomas šiame katile sudeginti 

kuro kiekis – 6,396489 mln. nm3/m dujinio kuro, iš šio kiekio iki 1,421523 mln. nm3/m biodujų. 

Maksimalus galimas valandinis kuro suvartojimas – 1677 nm3/h dujinio kuro, iš šio kiekio iki 

314 nm3/h biodujų. Į aplinkos orą skirsis šie teršalai – azoto oksidai, anglies monoksidas, sieros 

dioksidas, kietos dalelės. 

Įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ per metus: 

A = (0,038 × 4 974 965) + (0,02 × 1 421 523) = 217 479,1 GJ/m  

Metinis aplinkos oro teršalų kiekis sudarys:  

Anglies monoksidas:  

ECO  = 6,524 t/metus. 

Azoto oksidai:  

ENOx  = 8,699 t/metus. 

Sieros dioksidas:  

ESO2  = 0,065 t/metus. 

Kietosios dalelės:  

EKD  = 0,098 t/metus. 

http://www.dge-group.lt/
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Išmetamų teršalų dūmų tūrio ir greičio skaičiavimui reikalingi duomenys ir rezultatai pateikiami 

19-oje lentelėje. 

19 lentelė. Skaičiavimui reikalingi duomenys ir rezultatai 

Katilo ir kuro parametrai 

Parametras Parametrų reikšmės 

1 2 

Kuro rūšis Gamtinės dujos ir biodujos 

Katilų skaičius 1 

Katilų galia Q, MW 1×14.5 MW 

Kuro sunaudojimas katiluose Bh, nm3/h 1677,0 

Kuro sunaudojimas Bh, kg/h 1224,2 

Dūmų srauto parametrai 

Išmetimo vamzdžio diametras D, m 1,25 

Teorinis oro kiekis, reikalingas sudeginti 1 kg kuro V0 9,48 

Oro pertekliaus koeficientas  1,6 

Teorinis dūmų kiekis, reikalingas sudeginti 1 kg kuro V 10,64 

Temperatūra t, 0C 135 

Skaičiavimų rezultatai 

Išmetamų dūmų tūris Vd, m3/s 8,298 

Išmetamų dūmų tūris prie 00C temp., VdN, m3/s 5,552 

Teršalų išmetimo vamzdžio skerspjūvio plotas S, m2 1,227 

Išmetamų dūmų greitis w, m/s 6,765 

 

Momentinis į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis bus: 

 

Anglies monoksidas:  

 g/s. 

Azoto oksidai:  

 g/s. 

Sieros dioksidas:  

ESO2  = 0,194 g/s. 

Kietosios dalelės:  

EKD  = 0,111 g/s. 

✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 041 – esamas katilinės kaminas (25 m aukščio ir 1,25 m 

skersmens), prie kurio prijungtas 13,2 MW šiluminio našumo VITOMAX 200 HS garo katilas 

Nr. 2. Numatomas metinis katilo darbo laikas – 8500 val./m. Numatomas šiame katile sudeginti 

kuro kiekis - 5,823 mln. nm3/m  dujinio kuro, iš šio kiekio iki 1,294077 mln. nm3/m biodujų. 

Maksimalus galimas valandinis kuro suvartojimas – 1527 nm3/h dujinio kuro, iš šio kiekio iki 

286 nm3/h biodujų. Į aplinkos orą skirsis šie teršalai – azoto oksidai, anglies monoksidas, sieros 

dioksidas, kietos dalelės. 

Į aplinkos orą išmetamų teršalų (NOx, CO, KD, SO2) metiniai kiekiai suskaičiuoti vadovaujantis 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2019 metodika. 

http://www.dge-group.lt/
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Įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ per metus: 

A = (0,038 × 4 528 934) + (0,02 × 1 294 077) = 197 981,0 GJ/m 

Metinis aplinkos oro teršalų kiekis sudarys:  

Anglies monoksidas:  

ECO  = 5,939 t/metus. 

Azoto oksidai:  

ENOx  = 7,919 t/metus. 

Sieros dioksidas:  

ESO2  = 0,059 t/metus. 

Kietosios dalelės:  

EKD  = 0,089 t/metus. 

Išmetamų teršalų dūmų tūrio ir greičio skaičiavimui reikalingi duomenys ir rezultatai pateikiami 

20-oje lentelėje. 

20 lentelė. Skaičiavimui reikalingi duomenys ir rezultatai 

Katilo ir kuro parametrai 

Parametras Parametrų reikšmės 

1 2 

Kuro rūšis Gamtinės dujos ir biodujos 

Katilų skaičius 1 

Katilų galia Q, MW 1×13,2 MW 

Kuro sunaudojimas katiluose Bh, nm3/h 1527,0 

Kuro sunaudojimas Bh, kg/h 1114,7 

Dūmų srauto parametrai 

Išmetimo vamzdžio diametras D, m 1,25 

Teorinis oro kiekis, reikalingas sudeginti 1 kg kuro V0 9,48 

Oro pertekliaus koeficientas  1,6 

Teorinis dūmų kiekis, reikalingas sudeginti 1 kg kuro V 10,64 

Temperatūra t, 0C 135 

Skaičiavimų rezultatai 

Išmetamų dūmų tūris Vd, m3/s 7,556 

Išmetamų dūmų tūris prie 0 ºC temp., VdN, m3/s 5,056 

Teršalų išmetimo vamzdžio skerspjūvio plotas S, m2 1,227 

Išmetamų dūmų greitis w, m/s 6,160 

 

Momentinis į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis: 

Anglies monoksidas:  

 g/s. 

 

http://www.dge-group.lt/
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Azoto oksidai:  

 g/s. 

 

Sieros dioksidas:  

ESO2  = 0,177 g/s. 

Kietosios dalelės:  

EKD  = 0,101 g/s. 

✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 042 – esamas katilinės kaminas (25 m aukščio ir 1,5 m 

skersmens), prie kurio prijungtas 17,5 MW šiluminio našumo biokuru kūrenamas garo katilas su 

4 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Metinis katilo darbo laikas – 8500 val./m. Galimas 

sudeginti šiame katile kuro kiekis – 80 000 t/m. Išmetamų dujų tūrio debitas nesikeis ir bus 7,8 

m3/s. Į aplinkos orą išmetami šie teršalai – azoto oksidai, anglies monoksidas, sieros dioksidas, 

kietos dalelės. Degimo metu susidarančios kietosios dalelės (A) surenkamos dvigubame oro va-

lymo įrenginyje – multiciklone ir 4 MW galingumo kondensaciniame ekonomaizeryje. Valymo 

įrenginių bendras valymo efektyvumas – 96 %. 

Įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ per metus: 

 

Metinis aplinkos oro teršalų kiekis sudarys:  

Anglies monoksidas:  

ECO  = 240,155 t/metus. 

Azoto oksidai:  

ENOx  = 168,108 t/metus. 

Sieros dioksidas:  

ESO2  = 8,806 t/metus. 

Kietosios dalelės:  

EKD  1,281 t/metus. 

Momentinis maksimalus galimas į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis bus: 

 

Anglies monoksidas:  

g/s. 

 

Azoto oksidai:  

 g/s. 

http://www.dge-group.lt/
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Sieros dioksidas:  

ESO2  = 1,560 g/s. 

Kietosios dalelės:  

EKD  = 0,831 g/s. 

Numatoma aplinkos oro tarša iš esamų aplinkos oro taršos šaltinių, įvertinus planuojamas 

diegti taršos mažinimo priemones  

Bendrovės veiklos metu į aplinkos orą skiriasi specifiniai teršalai (acto rūgštis, amoniakas, 

akroleinas, etanolis, formaldehidas bei sieros vandenilis), iš kurių intensyviausias, nemalonus ir 

žemą kvapo slenkstį turintis sieros vandenilis. Bendrovė, siekdama sumažinti aplinkos oro taršą 

teršalais ir kvapais, o taip pat siekdama įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius HN 121:2010 

reikalavimus, numačiusi diegti papildomas oro ir kvapo taršos mažinimo priemones: 

✓ ozonavimą, pastačius ozonavimo įrangą arba analogiško efektyvumo priemones taršos 

sumažinimui iš taršos šaltinio Nr. 002 (didžiausią kvapo emisiją išskiriantis taršos šalti-

nis). Numatoma, jog dėl ozonavimo įrangos išmetamų teršalų kiekiai ir kvapo emisijos 

sumažės apie 95 %. Šiuo metu į aplinkos orą iš šio šaltinio išmetama 1,967 t/metus ter-

šalų. Numatoma, jog įdiegus taršos mažinimo priemones, iš šio o. t. š į aplinkos orą bus 

išmetama 0,098 t/metus teršalų; 

✓ ozonavimo sistemas su šarminio pagrindo katalitiniais filtrais arba analogiško efektyvu-

mo priemones taršos sumažinimui iš taršos šaltinių Nr. 003, 005, 010-015, iš kurių išsis-

kiria vienos didesnių kvapo emisijų. Numatoma, jog dėl šių sistemų išmetamų teršalų 

kiekiai ir kvapo emisijos sumažės apie 80 %. Šiuo metu į aplinkos orą iš minėtų taršos 

šaltinių išmetama 27,809 t/metus teršalų. Numatoma,. Jog įdiegus taršos mažinimo prie-

mones, iš šių o. t. š į aplinkos orą bus išmetama 7,354 t/metus teršalų. 

Taršos į aplinkos orą mažinimui naudojant ozonavimą ar kt. priemones, buvo pasirenkami tie 

taršos šaltiniai, kuriuose tos priemonės galėtų duoti didžiausią efektą, t. y. buvo orientuojamasi į 

didžiausią iš taršos šaltinių išmetamą kvapo emisiją ir kuriuos taršos šaltinius technologiškai 

būtų galima prijungti prie tos pačios ozonavimo sistemos. Konsultuojantis su taršos mažinimo 

įrangos gamintojais, taip pat buvo vertinami iš taršos šaltinių išmetami oro srautai, oro 

temperatūra, drėgmė, cheminių medžiagų koncentracijos. 

Kadangi kvapą sukelia tam tikroje terpėje besiveisiančios bakterijos, taršos šaltiniuose, kuriuose 

yra aukšta temperatūra ir garas, minėtos bakterijos nesiveisia, nes tai nėra palanki terpė joms 

veistis. Taigi, renkantis, kuriuose taršos šaltiniuose diegti taršos mažinimo priemones, buvo 

atsižvelgta ir į tai, kuriuose procesuose dalyvauja kvapą skleidžiančios bakterijos. 

Bendrovei įdiegus minėtas numatomas taršos mažinimo priemones, išmetamų teršalų kiekiai iš 

esamų taršos šaltinių Nr. 002, 003, 005, 010-015 pateikiami 24-os lentelės 9 ir 10 skiltyse. 

Numatoma tarša iš planuojamų aplinkos oro taršos šaltinių 

Iš numatomų biodujų gamybos įrengimų nuolatinių išmetimų į aplinkos orą nebus, visi 

technologiniai procesai bus uždari. Žemiau pateikiami numatomų į aplinkos orą išmesti teršalų 

kiekių skaičiavimai iš planuojamų aplinkos oro taršos šaltinių – flotatoriaus ir avarinio fakelo. 
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✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 055 – avarinis fakelas (9,5 m aukščio ir 2,2 m skers-

mens), dėl kurio bus išvengiama galimo sprogimo pavojaus bioreaktoriuje dėl galimo biodujų 

pertekliaus. Avariniame fakele būtų sudeginamos perteklinės biodujos tuo atveju, jei biodujų 

slėgis saugykloje pasidarytų per aukštas. Avarinį fakelą numatoma aprūpinti patikima nenutrūks-

tamo veikimo elektrine uždegimo sistema, kurios veikimas bus suderintas proporcingai valandi-

nei pikinei biodujų gamybai. Avarinis fakelas bus įrengtas saugiu atstumu nuo bioreaktoriaus ir 

dujotiekio. Nuolatinių išmetimų į aplinkos orą iš numatomo avarinio fakelo nebus. Priimama, 

kad galimas avarinio fakelo darbo laikas – 100 val./metus. Galimas maksimalus biodujų suvarto-

jimas – 700 m3/val., 0,0002 t/s ir 71,4 t/metus. Biodujų tankis – 0,79-1,25 kg/m3 (vidutinis bio-

dujų tankis 1,02 kg/m3). Iš šio taršos šaltinio skirsis anglies monoksidas (A), sieros dioksidas 

(A), azoto oksidai (A), kietos dalelės. 

Preliminari pradinė biodujose susidarančio H2S koncentracija ~16 000 ppm. Kad į katilinės įran-

gą (dujiniu kuru kūrenamus katilus) nepatektų nepageidaujamas per didelis vandenilio sulfido 

kiekis, biodujos bus nusierinamos. Sieros vandenilio pašalinimo efektyvumas bus apie 99 %, t. y. 

biodujose H2S koncentracija bus nedidesnė, nei ~200 ppm (0,02 %). 

Į aplinkos orą išmetamų teršalų metiniai ir momentiniai kiekiai suskaičiuoti vadovaujantis 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2019 metodika. Skaičiavimui 

naudojami 1.B.2.c skyriaus „Venting and flaring“ 3-1 lentelėje pateikti teršalų 1 pakopos 

emisijos faktoriai (g/Mg sudegintam dujų kiekiui), gaminant dujas (duomenys pateikiami 21-oje 

lentelėje). 

Teršalų kiekio apskaičiavimui naudojama  formulė: 

         (8) 

kur: 

E – emisija, t/m; 

ARprodukcijos – sudeginamų dujų kiekis Mg/m; 

EF – emisijos faktorius, kg/Mg. 

21 lentelė. Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos 

Lentelė 3-1 (1 pakopos emisijos faktoriai 1.B.2.c šaltinių kategorijoms, deginant fakele 

pagamintas dujas) 

1 Lygio išmetimo koeficientai  

 Kodas Pavadinimas 

Šaltinio kategorija 1.B.2.c Ventiliavimas ir deginimas fakele 

Kuras Dujinis kuras 

SNAP (jei taikoma)  

Technologijos/praktika Vidutinio dydžio (>1MWth iki <= 50 MWth) katilai 

  

Netaikomi PCB, HCB 

Nevertinti NH3 (amoniakas) PCB, PCDD/F, Benzo(a)pyrenas, Benzo(b)fluorantenas, 

Benzo(k)fluorantenas, Indeno(1,2,3-cd)pyrenas 

Teršalas Reikšmė Vienetai 

95% 

patikimumo 

intervalas 

Nuorodos 

nuo iki  

Azoto oksidai NOx 1,4 
kg/Mg 

sudegintų dujų 
1,1 2,0 

OLF (2012), Villasenor et al. (2003), 

E&P Forum (1994) () 1 

Anglies monoksidas CO 6,3 kg/Mg 1,2 27 OLF (2012), Villasenor et al. (2003), 
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sudegintų dujų E&P Forum (1994) () 1 

Sieros dioksidas 0,013 
kg/Mg 

sudegintų dujų 
0,001 0,13 

E&P Forum (1994) ( 2 ) 

Kietos dalelėsmetinis 2,6 
kg/Mg 

sudegintų dujų 
0,26 26 

( 3 ) 

KD10 2,6 
kg/Mg 

sudegintų dujų 
0,26 26 

Villasenor et al. (2003) 

KD2,5 2,6 
kg/Mg 

sudegintų dujų 
0,26 26 

( 3 ) 

(1) prielaida: dujų deginamų fakele tankis = 0,85 kg/m3 

(2) prielaida: sieros kiekis dujose sudaro 6,4 ppm 

(3) prielaida: Kietos dalelėsmetinis = KD10 = KD2,5 

 

Metodikoje SOx emisijos koeficientas pagrįstas prielaida, kad sieros kiekis dujose pagal masę yra 

6,4 ppm. Tuo atveju, jei sieros kiekis yra žinomas, SOx išmetimo faktorių galima apskaičiuoti 

naudojant formulę: 

         (9) 

kur: 

S - sieros kiekis ppm pagal masę. 

Tokiu būdu, žinant, jog H2S koncentracija bus nedidesnė, nei ~200 ppm, buvo suskaičiuotas SOx 

emisijos koeficientas: 

 

Atliekant skaičiavimus metiniam išmetamų teršalų kiekiui suskaičiuoti. buvo naudojamos 

vidutinės emisijos faktorių reikšmės. Metinis aplinkos oro teršalų kiekis sudarys:  

Anglies monoksidas:  

ECO  = 0,450 t/metus. 

Azoto oksidai:  

ENOx  = 0,100 t/metus. 

Kietosios dalelės:  

EKD  = 0,186 t/metus. 

Sieros dioksidas:  

ESO2  = 0,029 t/metus. 

Atliekant skaičiavimus momentiniam išmetamo teršalų kiekiui suskaičiuoti, buvo naudojamos 

maksimalios emisijos faktorių reikšmės. Momentinis aplinkos oro teršalų kiekis sudarys:  

Anglies monoksidas:  

ECO  5,355 g/s. 

Azoto oksidai:  
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ENOx  = 0,397 g/s. 

Kietosios dalelės:  

 g/s. 

Sieros dioksidas:  

ESO2  = 0,079 g/s. 

Išmetamų dūmų tūris Vd (m3/s) iš numatomo avarinio fakelo apskaičiuojamas naudojant (5) 

formulę, išmetamų dūmų greitis Wd (m/s) apskaičiuojamas naudojant (6) formulę, teršalų 

išmetimo vamzdžio skerspjūvio plotas – naudojant (7) formulę. 

Suskaičiuoti momentiniai (avariniai) išmetamų teršalų kiekiai, deginant biodujas avariniame fa-

kele, pateikiami 22-oje lentelėje. 

22 lentelė. Skaičiavimui reikalingi duomenys ir rezultatai 

Kuro parametrai 

Parametras Parametrų reikšmės 

1 2 

Kuro rūšis Biodujos 

Fakelų skaičius 1 

Šiluminė kuro vertė Qri, MJ/m3 22,68 

Vidutinis biodujų tankis, kg/m3 1,02 

Kuro sunaudojimas Bm, nm3/m 70000,00 

Kuro sunaudojimas Bm, t/m 71,4 

Kuro sunaudojimas Bh, nm3/h 700,00 

Kuro sunaudojimas Bh, kg/h 714,0 

Kuro sunaudojimas Bs, g/s  198,333 

Kuro sunaudojimas Bs, t/s  0,0002 

Sieros vandenilio kiekis kure, % 0,02 

Dūmų srauto parametrai 

Fakelo diametras D, m 2,2 

Teorinis oro kiekis, reikalingas sudeginti 1 kg kuro V0 9,48 

Oro pertekliaus koeficientas  1,1 

Teorinis dūmų kiekis, reikalingas sudeginti 1 kg kuro V 10,64 

Išmetamų dūmų temperatūra t, ºC 457 

Skaičiavimų rezultatai 

Išmetamų dūmų tūris Vd, m3/s 5,907 

Teršalų išmetimo vamzdžio skerspjūvio plotas S, m2 3,799 

Išmetamų dūmų greitis w, m/s 1,555 

Aplinkos oro taršos šaltinių, esančių bendrovės gamybinėje teritorijoje, adresu Nemuno g. 2, 

fiziniai parametrai pateikti 23-oje lentelėje. Esamos ir planuojamos taršos dydžiai (vienkartiniai 

ir metiniai) pateikti 24-oje lentelėje. 
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23 lentelė. Stacionarių organizuotų atmosferos taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Veikimo laikas, 

val./metus 
Pavadinimas Nr. 

Koordinatės 

LKS-94 

Aukštis, 

m 

Skersmuo/ 

išmatavimai, m 

Srauto 

greitis, 

m/s 

Temperatūra, 

ºC 

Tūrio debitas, 

m3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Esami oro taršos šaltiniai 

Pirminio valymo baras 001 
X-6177274; 

Y-319920 
10,0 0,98 11,0 23,5 8,33 8450 

Nuotekų baras 002 
X-6177333; 

Y-319949 
11,0 0,50 3,9 30,4 0,73 8784 

Smulkaus valymo baras 003 
X-6177180; 

Y-320037 
16,5 1,00 10,7 23,8 7,63 8450 

Smulkaus valymo baras 005 
X-6177147; 

Y-320043 
16,5 1,00 11,3 26,7 8,08 8450 

PM3 salė 006 
X-6177125; 

Y-320033 
25,5 0,50 8,1 38,7 1,42 8450 

PM3 salė 007 
X-6177094; 

Y-320041 
24,5 

0,60×0,60 

(0,60) 
18,8 46,9 4,54 8450 

PM3 salė 008 
X-6177103; 

Y-320039 
25,5 0,27 3,9 59,3 0,19 8450 

PM3 salė 009 
X-6177055; 

Y-320046 
25,5 0,50 17,9 43,3 3,04 8450 

PM3 salė 010 
X-6177128; 

Y-320050 
25,5 0,95 11,2 36,3 7,01 8450 

PM3 salė 011 
X-6177116; 

Y-320053 
25,5 0,95 11,1 33,7 6,90 8450 

PM3 salė 012 
X-6177104; 

Y-320055 
25,5 0,95 11,4 36,5 7,05 8450 

PM3 salė 013 
X-6177092; 

Y-320057 
25,5 0,95 10,1 39,1 6,26 8450 

PM3 salė 014 
X-6177080; 

Y-320059 
25,5 0,95 9,9 39,4 6,11 8450 

PM3 salė 015 
X-6177068; 

Y-320061 
25,5 0,95 12,7 32,3 8,03 8450 

PM3 salė 016 
X-6177071; 

Y-320063 
25,0 

0,45×1,00 

(0,62) 
3,1 41,3 0,84 8450 
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Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Veikimo laikas, 

val./metus 
Pavadinimas Nr. 

Koordinatės 

LKS-94 

Aukštis, 

m 

Skersmuo/ 

išmatavimai, m 

Srauto 

greitis, 

m/s 

Temperatūra, 

ºC 

Tūrio debitas, 

m3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PM3 salė 017 
X-6177053; 

Y-320051 
26,0 1,00 13,6 57,3 8,80 8450 

PM3 salė 019 
X-6177034; 

Y-320053 
26,0 1,00 23,7 77,2 14,48 8450 

PM3 salė 020 
X-6177025; 

Y-320054 
26,0 0,95 7,9 54,5 4,13 8450 

PM3 salė 021 
X-6177017; 

Y-320056 
26,0 0,95 4,8 60,6 2,78 8450 

PM3 salė 022 
X-6177013; 

Y-320057 
26,0 1,00 8,6 64,4 5,55 8450 

PM3 salė 023 
X-6177008; 

Y-320057 
26,0 0,95 10,0 51,7 5,96 8450 

PM3 salė 024 
X-6176999; 

Y-320059 
26,0 0,95 11,1 61,6 6,42 8450 

PM3 salė 025 
X-6176989; 

Y-320061 
26,0 1,25 6,2 48,5 6,46 8450 

PM3 salė 026 
X-6176981; 

Y-320062 
26,0 1,25 6,4 51,5 6,51 8450 

PM3 salė 027 
X-6176963; 

Y-320065 
26,0 0,95 9,8 43,9 5,90 8450 

PM3 salė 028 
X-6176959; 

Y-320066 
26,0 0,95 12,2 66,4 6,96 8450 

PM3 salė 029 
X-6176924; 

Y-320086 
26,0 1,00 1,9 42,5 1,29 8450 

PM3 salė 030 
X-6176894; 

Y-320092 
26,0 1,00 2,2 30,1 1,55 8450 

Mechaninė grupė 

036 
X-6176756; 

Y-320122 
4,8 0,32 4,7 20,3 0,35 1030 

037 
X-6176775; 

Y-320119 
5,0 0,30 4,0 20,6 0,26 1030 

PM3 salė 038 
X-6176954; 

Y-320081 
26,0 1,00 2,6 24,8 1,87 8450 
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Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Veikimo laikas, 

val./metus 
Pavadinimas Nr. 

Koordinatės 

LKS-94 

Aukštis, 

m 

Skersmuo/ 

išmatavimai, m 

Srauto 

greitis, 

m/s 

Temperatūra, 

ºC 

Tūrio debitas, 

m3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PM3 salė 039 
X-6177077; 

Y-320042 
25,0 0,90 15,9 39,1 8,82 8450 

Katilinė 040 
X- 6177233; 

Y- 319959 
25,0 1,25 6,77 135 5,552 8500 

Katilinė 041 
X- 6177240; 

Y- 319958 
25,0 1,25 6,16 135 5,056 8500 

Katilinė 042 
X- 6177245; 

Y- 319957 
25,0 1,50 5,2 44,2 7,80 8500 

PM3 salė 043 
X-6177089; 

Y-320039 
25,0 0,90 16,2 38,0 9,05 8450 

PM3 salė 051 
X-6177105; 

Y-320035 
15,0 0,65 18,6 26,3 5,69 8450 

PM3 salė 052 
X-6177078; 

Y-320040 
15,0 0,35 19,0 30,4 1,66 8450 

PM3 salė 053 
X-6177063; 

Y-320042 
15,0 0,65 15,2 41,9 4,37 8450 

Pirminio valymo baras 054 
X-6177273; 

Y-319914 
10,0 0,98 11,0 23,5 8,33 8450 

Mechaninė grupė 604 
X-6276779; 

Y-320118 
10,0 0,50 5 0,0 0,981 1875 

Planuojami oro taršos šaltiniai 

Avarinis fakelas 055 
X-  6177295; 

Y- 319967 
9,5 2,2 1,43 457 5,428 100* 

* Teršalų išmetimo trukmė iš avarinio fakelo yra orientacinė, tikslus veikimo laikas priklausys nuo slėgio biodujų saugykloje. 
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24 lentelė. Į aplinkos orą išmetamų teršalų vienkartiniai ir metiniai kiekiai 

Taršos šaltiniai Teršalai 
Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Metinė, t/m Vienkartinis dydis Metinė, t/m 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas vnt. maks.  vnt. maks.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tarša iš esamų aplinkos oro taršos šaltinių, esančių Bendrovės gamybinėje teritorijoje, adresu Nemuno g. 2, Klaipėda 

Pirminio valymo baras 001 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01250 0,38031 g/s 0,01250 0,3803 

Amoniakas 134 g/s 0,00449 0,11471 g/s 0,00449 0,1147 

Akroleinas 100 g/s 0,00067 0,02041 g/s 0,00067 0,0204 

Etanolis 739 g/s 0,00916 0,26191 g/s 0,00916 0,2619 

Formaldehidas 871 g/s 0,00083 0,02521 g/s 0,00083 0,0252 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,02424 0,5121 g/s 0,02424 0,5120 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00666 0,20261 g/s 0,00666 0,2026 

Nuotekų bakas 002 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01433 0,3052 g/s 0,00072 0,0153 

Amoniakas 134 g/s 0,00491 0,0810 g/s 0,00025 0,0041 

Akroleinas 100 g/s 0,00787 0,1708 g/s 0,00039 0,0085 

Etanolis 739 g/s 0,02019 0,4105 g/s 0,00101 0,0205 

Formaldehidas 871 g/s 0,00344 0,0645 g/s 0,00017 0,0032 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,04665 0,93511 g/s 0,00233 0,0468 

Smulkaus valymo baras 

003 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01683 0,3971 g/s 0,00337 0,0794 

Amoniakas 134 g/s 0,00979 0,1655 g/s 0,00196 0,0331 

Akroleinas 100 g/s 0,01733 0,29291 g/s 0,00347 0,0586 

Etanolis 739 g/s 0,14007 3,68021 g/s 0,02801 0,7360 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,04296 0,98171 g/s 0,04296 0,9817 

Formaldehidas 871 g/s 0,00297 0,0706 g/s 0,00059 0,0141 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01378 0,2316 g/s 0,00276 0,0463 

005 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01784 0,4037 g/s 0,00357 0,0807 

Amoniakas 134 g/s 0,00950 0,19101 g/s 0,00190 0,0382 

Akroleinas 100 g/s 0,01454 0,29511 g/s 0,00291 0,0590 

Etanolis 739 g/s 0,09777 2,91671 g/s 0,01955 0,5833 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,05034 1,23871 g/s 0,05034 1,2387 

Formaldehidas 871 g/s 0,00297 0,0662 g/s 0,00059 0,0132 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01378 0,2316 g/s 0,00276 0,0463 

PM3 salė 006 

Acto rūgštis 74 g/s 0,00395 0,08341 g/s 0,00395 0,0834 

Amoniakas 134 g/s 0,00169 0,03441 g/s 0,00169 0,0344 

Akroleinas 100 g/s 0,00545 0,09311 g/s 0,00545 0,0931 

Etanolis 739 g/s 0,01008 0,28231 g/s 0,01008 0,2823 

Formaldehidas 871 g/s 0,00016 0,00461 g/s 0,00016 0,0046 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00133 0,04051 g/s 0,00133 0,0405 
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Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00678 0,0794 g/s 0,00678 0,0794 

PM3 salė 007 

Acto rūgštis 74 g/s 0,02894 0,4402 g/s 0,02894 0,4402 

Amoniakas 134 g/s 0,00680 0,1008 g/s 0,00680 0,1008 

Akroleinas 100 g/s 0,01589 0,22081 g/s 0,01589 0,2208 

Etanolis 739 g/s 0,03651 0,6035 g/s 0,03651 0,6035 

Formaldehidas 871 g/s 0,00044 0,01341 g/s 0,00044 0,0134 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01967 0,2376 g/s 0,01967 0,2376 

PM3 salė 008 

Acto rūgštis 74 g/s 0,00573 0,10161 g/s 0,00573 0,1016 

Amoniakas 134 g/s 0,00086 0,01981 g/s 0,00086 0,0198 

Akroleinas 100 g/s 0,00042 0,01061 g/s 0,00042 0,0106 

Etanolis 739 g/s 0,01296 0,27411 g/s 0,01296 0,2741 

Formaldehidas 871 g/s 0,00002 0,0010 g/s 0,00002 0,0010 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00056 0,0130 g/s 0,00056 0,0130 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00117 0,03251 g/s 0,00117 0,0325 

PM3 salė 009 

Acto rūgštis 74 g/s 0,03048 0,6548 g/s 0,03048 0,6548 

Amoniakas 134 g/s 0,00598 0,12231 g/s 0,00598 0,1223 

Akroleinas 100 g/s 0,00778 0,1556 g/s 0,00778 0,1556 

Etanolis 739 g/s 0,02628 0,6665 g/s 0,02628 0,6665 

Formaldehidas 871 g/s 0,00030 0,00911 g/s 0,00030 0,0091 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01281 0,1394 g/s 0,01281 0,1394 

PM3 salė 010 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01052 0,32001 g/s 0,00210 0,0640 

Amoniakas 134 g/s 0,01886 0,52321 g/s 0,00377 0,1046 

Akroleinas 100 g/s 0,01612 0,29141 g/s 0,00322 0,0583 

Etanolis 739 g/s 0,09491 2,0879 g/s 0,01898 0,4176 

Formaldehidas 871 g/s 0,00070 0,02131 g/s 0,00014 0,0043 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,02164 0,2247 g/s 0,00433 0,0449 

PM3 salė 011 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01035 0,31481 g/s 0,00396 0,1030 

Amoniakas 134 g/s 0,00731 0,10221 g/s 0,00227 0,0369 

Akroleinas 100 g/s 0,00594 0,0955 g/s 0,00380 0,0480 

Etanolis 739 g/s 0,07845 1,75251 g/s 0,02053 0,1564 

Formaldehidas 871 g/s 0,00069 0,02101 g/s 0,00021 0,0064 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,02469 0,2325 g/s 0,00819 0,0717 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s - - g/s 0,00319 0,0971 

PM3 salė 012 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01058 0,32181 g/s 0,00212 0,0644 

Amoniakas 134 g/s 0,00895 0,24671 g/s 0,00179 0,0493 

Akroleinas 100 g/s 0,01551 0,29321 g/s 0,00310 0,0586 
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Etanolis 739 g/s 0,08693 1,9793 g/s 0,01739 0,3959 

Formaldehidas 871 g/s 0,00078 0,02221 g/s 0,00016 0,0044 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,02077 0,17161 g/s 0,00415 0,0343 

PM3 salė 013 

Acto rūgštis 74 g/s 0,00977 0,2973 g/s 0,00195 0,0595 

Amoniakas 134 g/s 0,00826 0,23821 g/s 0,00165 0,0476 

Akroleinas 100 g/s 0,02066 0,31731 g/s 0,00413 0,0635 

Etanolis 739 g/s 0,04874 1,1420 g/s 0,00975 0,2284 

Formaldehidas 871 g/s 0,00063 0,01921 g/s 0,00013 0,0038 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01969 0,1745 g/s 0,00394 0,0349 

PM3 salė 014 

Acto rūgštis 74 g/s 0,00976 0,2968 g/s 0,00195 0,0594 

Amoniakas 134 g/s 0,01063 0,30361 g/s 0,00213 0,0607 

Akroleinas 100 g/s 0,01894 0,28501 g/s 0,00379 0,0570 

Etanolis 739 g/s 0,09982 1,7697 g/s 0,01996 0,3539 

Formaldehidas 871 g/s 0,00073 0,02041 g/s 0,00015 0,0041 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,02259 0,1742 g/s 0,00452 0,0348 

PM3 salė 015 

Acto rūgštis 74 g/s 0,02947 0,58801 g/s 0,00589 0,1176 

Amoniakas 134 g/s 0,00727 0,1345 g/s 0,00145 0,0269 

Akroleinas 100 g/s 0,01387 0,2212 g/s 0,00277 0,0442 

Etanolis 739 g/s 0,06172 1,4234 g/s 0,01234 0,2847 

Formaldehidas 871 g/s 0,00080 0,02431 g/s 0,00016 0,0049 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,02267 0,19531 g/s 0,00453 0,0391 

PM3 salė 016 

Acto rūgštis 74 g/s 0,00857 0,15151 g/s 0,00857 0,1515 

Amoniakas 134 g/s 0,00428 0,11621 g/s 0,00428 0,1162 

Akroleinas 100 g/s 0,00328 0,08521 g/s 0,00328 0,0852 

Etanolis 739 g/s 0,02134 0,50681 g/s 0,02134 0,5068 

Formaldehidas 871 g/s 0,00008 0,00241 g/s 0,00008 0,0024 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00381 0,0560 g/s 0,00381 0,0560 

PM3 salė 017 

Acto rūgštis 74 g/s 0,07154 1,33851 g/s 0,07154 1,3385 

Amoniakas 134 g/s 0,00854 0,22601 g/s 0,00854 0,2260 

Akroleinas 100 g/s 0,02640 0,70481 g/s 0,02640 0,7048 

Etanolis 739 g/s 0,19712 4,79181 g/s 0,19712 4,7918 

Formaldehidas 871 g/s 0,00088 0,02681 g/s 0,00088 0,0268 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,04315 0,93691 g/s 0,04315 0,9369 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,04067 0,5054 g/s 0,04067 0,5054 

PM3 salė 019 
Acto rūgštis 74 g/s 0,10773 1,8971 g/s 0,10773 1,8970 

Amoniakas 134 g/s 0,01839 0,51111 g/s 0,01839 0,5111 
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Akroleinas 100 g/s 0,02822 0,40881 g/s 0,02822 0,4088 

Etanolis 739 g/s 0,10256 2,5657 g/s 0,10256 2,5657 

Formaldehidas 871 g/s 0,00145 0,04411 g/s 0,00145 0,0441 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,03055 0,72251 g/s 0,03055 0,7225 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,02114 0,59471 g/s 0,02114 0,5947 

PM3 salė 020 

Acto rūgštis 74 g/s 0,02082 0,33671 g/s 0,02082 0,3367 

Amoniakas 134 g/s 0,00173 0,0525 g/s 0,00173 0,0525 

Akroleinas 100 g/s 0,00374 0,0613 g/s 0,00374 0,0613 

Etanolis 739 g/s 0,03389 0,5706 g/s 0,03389 0,5706 

Formaldehidas 871 g/s 0,00161 0,02561 g/s 0,00161 0,0256 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00725 0,1908 g/s 0,00725 0,1908 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01208 0,1488 g/s 0,01208 0,1488 

PM3 salė 021 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01043 0,29511 g/s 0,01043 0,2951 

Amoniakas 134 g/s 0,00384 0,10651 g/s 0,00384 0,1065 

Akroleinas 100 g/s 0,00862 0,16341 g/s 0,00862 0,1634 

Etanolis 739 g/s 0,03938 0,6410 g/s 0,03938 0,6410 

Formaldehidas 871 g/s 0,00036 0,00971 g/s 0,00036 0,0097 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00582 0,1725 g/s 0,00582 0,1725 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00953 0,1236 g/s 0,00953 0,1236 

PM3 salė 022 

Acto rūgštis 74 g/s 0,02234 0,4217 g/s 0,02234 0,4217 

Amoniakas 134 g/s 0,01610 0,39121 g/s 0,01610 0,3912 

Akroleinas 100 g/s 0,00411 0,0683 g/s 0,00411 0,0683 

Etanolis 739 g/s 0,10199 1,6811 g/s 0,10199 1,6811 

Formaldehidas 871 g/s 0,00062 0,01761 g/s 0,00062 0,0176 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00693 0,2031 g/s 0,00693 0,2031 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01155 0,1464 g/s 0,01155 0,1464 

PM3 salė 023 

Acto rūgštis 74 g/s 0,04361 0,87971 g/s 0,04361 0,8797 

Amoniakas 134 g/s 0,00523 0,14301 g/s 0,00523 0,1430 

Akroleinas 100 g/s 0,01848 0,25371 g/s 0,01848 0,2537 

Etanolis 739 g/s 0,03325 0,7141 g/s 0,03325 0,7141 

Formaldehidas 871 g/s 0,00066 0,01831 g/s 0,00066 0,0183 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00768 0,2046 g/s 0,00768 0,2046 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01516 0,16611 g/s 0,01516 0,1661 

PM3 salė 024 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01033 0,3143 g/s 0,01033 0,3143 

Akroleinas 100 g/s 0,02183 0,33861 g/s 0,02183 0,3386 

Amoniakas 134 g/s 0,08218 2,37611 g/s 0,08218 2,3761 
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Etanolis 739 g/s 0,04415 0,8443 g/s 0,04415 0,8443 

Formaldehidas 871 g/s 0,00064 0,01951 g/s 0,00064 0,0195 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01605 0,3750 g/s 0,01605 0,3750 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01667 0,1844 g/s 0,01667 0,1844 

PM3 salė 025 

Acto rūgštis 74 g/s 0,00969 0,29481 g/s 0,00969 0,2948 

Akroleinas 100 g/s 0,01163 0,20321 g/s 0,01163 0,2032 

Amoniakas 134 g/s 0,00724 0,21141 g/s 0,00724 0,2114 

Etanolis 739 g/s 0,03207 0,6215 g/s 0,03207 0,6215 

Formaldehidas 871 g/s 0,00065 0,01981 g/s 0,00065 0,0198 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01143 0,28171 g/s 0,01143 0,2817 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00891 0,15731 g/s 0,00891 0,1573 

PM3 salė 026 

Acto rūgštis 74 g/s 0,05117 1,04831 g/s 0,05117 1,0483 

Akroleinas 100 g/s 0,00555 0,0785 g/s 0,00555 0,0785 

Amoniakas 134 g/s 0,00390 0,07911 g/s 0,00390 0,0791 

Etanolis 739 g/s 0,03225 0,6300 g/s 0,03225 0,6300 

Formaldehidas 871 g/s 0,00208 0,05081 g/s 0,00208 0,0508 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00665 0,19801 g/s 0,00665 0,1980 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00725 0,15851 g/s 0,00725 0,1585 

PM3 salė 027 

Acto rūgštis 74 g/s 0,02505 0,45201 g/s 0,02505 0,4520 

Akroleinas 100 g/s 0,00673 0,0970 g/s 0,00673 0,0970 

Amoniakas 134 g/s 0,02981 0,71001 g/s 0,02981 0,7100 

Etanolis 739 g/s 0,04723 0,7700 g/s 0,04723 0,7700 

Formaldehidas 871 g/s 0,00090 0,02041 g/s 0,00090 0,0204 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00908 0,2468 g/s 0,00908 0,2468 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00860 0,13451 g/s 0,00860 0,1345 

PM3 salė 028 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01343 0,3532 g/s 0,01343 0,3532 

Akroleinas 100 g/s 0,01740 0,29631 g/s 0,01740 0,2963 

Amoniakas 134 g/s 0,00933 0,26531 g/s 0,00933 0,2653 

Etanolis 739 g/s 0,06686 1,21381 g/s 0,06686 1,2138 

Formaldehidas 871 g/s 0,00070 0,02131 g/s 0,00070 0,0213 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00786 0,22241 g/s 0,00786 0,2224 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01049 0,16941 g/s 0,01049 0,1694 

PM3 salė 029 

Acto rūgštis 74 g/s 0,00427 0,1126 g/s 0,00427 0,1126 

Akroleinas 100 g/s 0,00335 0,09031 g/s 0,00335 0,0903 

Amoniakas 134 g/s 0,00344 0,09521 g/s 0,00344 0,0952 

Etanolis 739 g/s 0,01080 0,2042 g/s 0,01080 0,2042 
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Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00401 g/s 0,00013 0,0040 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00276 0,0686 g/s 0,00276 0,0686 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00286 0,03131 g/s 0,00286 0,0313 

PM3 salė 030 

Acto rūgštis 74 g/s 0,00755 0,1612 g/s 0,00755 0,1612 

Akroleinas 100 g/s 0,00775 0,16761 g/s 0,00775 0,1676 

Amoniakas 134 g/s 0,00254 0,05601 g/s 0,00254 0,0560 

Etanolis 739 g/s 0,01754 0,3589 g/s 0,01754 0,3589 

Formaldehidas 871 g/s 0,00016 0,00491 g/s 0,00016 0,0049 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00448 0,1142 g/s 0,00448 0,1142 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00385 0,03771 g/s 0,00385 0,0377 

Mechaninė grupė 

036 
Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00094 0,0035 g/s 0,00094 0,0035 

Mangano oksidai 3523 g/s 0,00013 0,0005 g/s 0,00013 0,0005 

037 
Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00097 0,0036 g/s 0,00097 0,0036 

Mangano oksidai 3523 g/s 0,00013 0,0005 g/s 0,00013 0,0005 

PM3 salė 038 

Acto rūgštis 74 g/s 0,00604 0,1617 g/s 0,00604 0,1617 

Amoniakas 134 g/s 0,00183 0,03471 g/s 0,00183 0,0347 

Akroleinas 100 g/s 0,00200 0,0359 g/s 0,00200 0,0359 

Etanolis 739 g/s 0,03115 0,6040 g/s 0,03115 0,6040 

Formaldehidas 871 g/s 0,00019 0,00581 g/s 0,00019 0,0058 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00414 0,1198 g/s 0,00414 0,1198 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00292 0,04561 g/s 0,00292 0,0456 

PM3 salė 039 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01482 0,42921 g/s 0,01482 0,4292 

Amoniakas 134 g/s 0,00786 0,1225 g/s 0,00786 0,1225 

Akroleinas 100 g/s 0,02117 0,32181 g/s 0,02117 0,3218 

Etanolis 739 g/s 0,03750 0,7170 g/s 0,03750 0,7170 

Formaldehidas 871 g/s 0,00185 0,0321 g/s 0,00185 0,0321 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01067 0,30571 g/s 0,01067 0,3057 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00766 0,21481 g/s 0,00766 0,2148 

Katilinė 

040 

Anglies monoksidas(A) 177 mg/Nm3 400 6,5801 mg/Nm3 400 6,5244* 

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 8,7734 mg/Nm3 350 8,6992* 

Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 35 0,0658 mg/Nm3 35 0,0652* 

Kietosios dalelės (A) 6493 mg/Nm3 20 0,0987 mg/Nm3 20 0,0979* 

041 

Anglies monoksidas(A) 177 mg/Nm3 400 6,0739 mg/Nm3 400 5,9394* 

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 8,0986 mg/Nm3 350 7,9192* 

Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 35 0,0607 mg/Nm3 35 0,0594* 

Kietosios dalelės (A) 6493 mg/Nm3 20 0,0911 mg/Nm3 20 0,0891* 
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042 

Anglies monoksidas(A) 177 mg/Nm3 450 240,1920 mg/Nm3 450 240,1547 

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 720 168,1344 mg/Nm3 720 168,1083 

Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 200 8,8070 mg/Nm3 200 8,8057 

Kietosios dalelės (A) 6493 mg/Nm3 106,58 1,1529 mg/Nm3 106,58 1,2808 

PM3 salė 043 

Acto rūgštis 74 g/s 0,02384 0,51351 g/s 0,02384 0,5135 

Amoniakas 134 g/s 0,00786 0,1225 g/s 0,00786 0,1225 

Akroleinas 100 g/s 0,02625 0,41311 g/s 0,02625 0,4131 

Etanolis 739 g/s 0,04822 0,7170 g/s 0,04822 0,7170 

Formaldehidas 871 g/s 0,00598 0,07881 g/s 0,00598 0,0788 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01259 0,30971 g/s 0,01259 0,3097 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00766 0,21721 g/s 0,00766 0,2172 

PM3 salė 051 

Acto rūgštis 74 g/s 0,00854 0,2598 g/s 0,00854 0,2598 

Amoniakas 134 g/s 0,00114 0,0347 g/s 0,00114 0,0347 

Akroleinas 100 g/s 0,00046 0,0140 g/s 0,00046 0,0140 

Etanolis 739 g/s 0,00285 0,0867 g/s 0,00285 0,0867 

Formaldehidas 871 g/s 0,00078 0,0237 g/s 0,00078 0,0237 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00455 0,1384 g/s 0,00455 0,1384 

PM3 salė 052 

Acto rūgštis 74 g/s 0,00249 0,0757 g/s 0,00249 0,0757 

Amoniakas 134 g/s 0,00050 0,0152 g/s 0,00050 0,0152 

Akroleinas 100 g/s 0,00013 0,0040 g/s 0,00013 0,0040 

Etanolis 739 g/s 0,00116 0,0353 g/s 0,00116 0,0353 

Formaldehidas 871 g/s 0,00029 0,0088 g/s 0,00029 0,0088 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00133 0,0405 g/s 0,00133 0,0405 

PM3 salė 053 

Acto rūgštis 74 g/s 0,00656 0,1996 g/s 0,00656 0,1996 

Amoniakas 134 g/s 0,00498 0,1515 g/s 0,00498 0,1515 

Akroleinas 100 g/s 0,01442 0,4387 g/s 0,01442 0,4387 

Etanolis 739 g/s 0,00306 0,0931 g/s 0,00306 0,0931 

Formaldehidas 871 g/s 0,00044 0,0134 g/s 0,00044 0,0134 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00350 0,1065 g/s 0,00350 0,1065 

Pirminio valymo baras 054 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01250 0,3520 g/s 0,01250 0,3520 

Amoniakas 134 g/s 0,00449 0,1060 g/s 0,00449 0,1060 

Akroleinas 100 g/s 0,00067 0,0190 g/s 0,00067 0,0190 

Etanolis 739 g/s 0,00916 0,2420 g/s 0,00916 0,2420 

Formaldehidas 871 g/s 0,00083 0,0230 g/s 0,00083 0,0230 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,02424 0,4740 g/s 0,02424 0,4740 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00666 0,1880 g/s 0,00666 0,1880 
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Taršos šaltiniai Teršalai 
Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Metinė, t/m Vienkartinis dydis Metinė, t/m 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas vnt. maks.  vnt. maks.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mechaninė grupė 604 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01991 0,1344 g/s 0,01991 0,1344 

Anglies monoksidas(C) 6069 g/s 0,01375 0,0928 g/s 0,01375 0,0928 

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,01083 0,0731 g/s 0,01083 0,0731 

Mangano oksidai 3523 g/s 0,00064 0,0043 g/s 0,00064 0,0043 

Tarša iš numatomų aplinkos oro taršos šaltinių, planuojamų Bendrovės gamybinėje teritorijoje, adresu Nemuno g. 2, Klaipėda 

Avarinis fakelas 055 

Anglies monoksidas (A) 177 g/s - - g/s 5,355 0,450** 

Azoto oksidai (A) 250 g/s - - g/s 0,397 0,100** 

Sieros dioksidas (A) 1753 g/s - - g/s 0,079 0,029** 

Kietos dalelės (A) 6493 g/s - - g/s 5,157 0,186** 

Bendras išmetamų teršalų kiekis iš aplinkos oro taršos šaltinių, Bendrovės gamybinėje teritorijoje, adresu Nemuno g. 2, 

Klaipėda: 
532,199 

Bendras išmetamų teršalų kiekis iš 

aplinkos oro taršos šaltinių, Bendrovės 

gamybinėje teritorijoje, adresu Nemuno 

g. 2, Klaipėda: 

510,254 

* Metinis išmetamų teršalų kiekis iš o. t. š. Nr. 040 ir Nr. 041 gali kisti priklausomai nuo kiekviename dujinį kurą deginančiame katile per metus sudeginamo dujinio kuro, tačiau neviršys iš 

abiejų katilų išmetamo bendro teršalų kiekio. 

** Išmetamų teršalų metinis kiekis tiesiogiai priklausys nuo avarinio fakelo darbo laiko 
1 metinis išmetamo teršalo kiekis perskaičiuotas remiantis 2020 m. atliktos Inventorizacijos metu nustatytomis vidutinėmis koncentracijomis ir įvertinant TIPK leidime pateiktas taršos šaltinių 

darbo valandas. Kitų teršalų esamos taršos metiniai kiekiai pateikti iš galiojančio TIPK leidimo (sprendimas dėl TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimo ir patikslinimo 2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. 

(30.1)-A4E-10575). 
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Po nuotekų tvarkymo baro modernizavimo išmetamų teršalų kiekis padidės tik dėl numatomo 

įrengti flotatoriaus ir avarinio fakelo. Bendras išmetamų teršalų kiekis dėl planuojamų diegti tar-

šos mažinimo priemonių sumažės apie 21,95 t/metus. Numatoma, kad į aplinkos orą bus išme-

tama 510,254 t/metus teršalų iš Bendrovės gamybinės teritorijos, adresu Nemuno g. 2, Klaipėda, 

esančių aplinkos oro taršos šaltinių.  

 

5.1.2 Aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių 

Esami lengvųjų ir sunkiųjų autotransporto priemonių srautai pateikti 25-oje lentelėje. Po PŪV 

sprendinių įgyvendinimo į teritoriją atvykstančių mobilių autotransporto priemonių kiekis nesi-

keis. 

25 lentelė. Esami lengvųjų ir sunkiųjų autotransporto priemonių srautai per parą 

Autotransporto priemonių pas-

kirtis 

Diena (7-19 val.), 

vnt. 

Vakaras (19-22 val.), 

vnt. 
Naktis (22-7 val.), vnt. 

1 2 3 4 

Lengvasis autotransportas 

Darbuotojų autotransporto 

priemonės 
24 - - 

Sunkusis autotransportas 

Makulatūrą atvežančios 

autotransporto priemonės 
28 - - 

Chemines medžiagas atvežančios 

autotransporto priemonės 
4 - - 

Pagamintą produkciją išvežančios 

autotransporto priemonės 
26 - - 

Biokurą atvežančios autotransporto 

priemonės 
12 - - 

Makulatūros rūšiavimo atliekas 

išvežantis autotransportas 
2 - - 

Pelenus išvežantis autotransportas 1 - - 

Kitas atliekas išvežantis 

autotransportas 
1 - - 

 

Iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių išsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), 

sieros dioksidas (SO2), nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (NMLOJ) ir kietosios dalelės 

(KD2,5 ir KD10). 

 

Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimas iš mobilių taršos šaltinių 

Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis „E-

MEP/EEA emission inventory guidebook-2019“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodi-

ka. Naudojama metodika įrašyta į LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 

„Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmo-

kestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į 

aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-19).  

Metinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija skaičiuojama, įvertinant autotransporto prie-

monės tipą ir jų skaičių, atvykstantį į stovėjimo aikšteles, bei vidutinį nuvažiuotą atstumą per 

laiko vienetą, naudojamo kuro rūšį ir aplinkos oro teršalo taršos faktorių. Metinė SO2 emisija 

skaičiuojama, įvertinant vidutinį nuvažiuotą atstumą per laiko vienetą ir sunaudotą kuro kiekį, 

bei sieros kiekį, esantį kure. 

http://www.dge-group.lt/
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• Metinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija (t/metus) skaičiuojama pagal formulę: 

Ei = (Ni · EFi · (Li · 2) · T) / 106    (10) 

kur: 

Ni – transporto priemonių skaičius per dieną, atvykstančių į atitinkamą stovėjimo aikštelę, vnt./d; 

Li – vienos autotransporto priemonės vidutiniškai nuvažiuojamas atstumas per dieną, km/d; 

T – dienų skaičius metuose, d/metus; 

Ei – aplinkos oro teršalo taršos faktorius, g/km. 

• Momentinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija (g/s) skaičiuojama pagal formulę: 

Mi = Ei · 106 /(8760 · 3600)     (11) 

Skaičiavimuose priimta, kad į lengvųjų automobilių stovėjimo aikšteles atvykstančių autotrans-

porto priemonių, naudojančių benzininį kurą, bus 40 %, o dyzelinį - 60 %. Taip pat yra priimta, 

kad visi atvykstantys automobiliai yra lengvieji, kurie patenka į 1,4 l – 2,0 l kategoriją ir atitinka 

Euro 5 – EC 715/2007 taršos emisijos reikalavimus. Automobilių nuvažiuotas kelias dvigubina-

mas, įvertinant atvykimą į teritoriją ir išvykimą iš jos. 

Aplinkos oro teršalų taršos faktoriai, naudoti skaičiavimuose, pateikti 26-oje lentelėje. Duome-

nys paimti iš „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodikos 3.17 ir 3.18 lentelių. Metinio ir momenti-

nio CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 kiekių skaičiavimo rezultatai pateikti 28-oje lentelėje. 

26 lentelė. Aplinkos oro teršalų taršos emisijos faktoriai ir autotransporto priemonių charakteristikos 

Autotransporto priemonių ka-

tegorija 

Autotransporto prie-

monių emisijos reika-

lavimai 

Taršos faktoriai, g/km 

CO 

NOx = 

NO2 NMLOJ 

KD = KD2,5 

= KD10 

1 2 3 4 5 6 

Lengvoji transporto priemonė 

(benzinas, 1,4-2,0 l) 
Euro 5 – EC 715/2007 0,62 0,061 0,065 0,0014 

Lengvoji transporto priemonė 

(dyzelinas, 1,4-2,0 l) 
Euro 5 – EC 715/2007 0,04 0,55 0,008 0,0021 

 

• Metinė SO2, emisija (t/metus)  skaičiuojama pagal formulę: 

Ei = (ks × FC ×Ni × (Li × 2) × T) / 106    (12) 

Ks – sieros kiekis kure, g/g; 

FC – tipinis vienos autotransporto priemonės suvartojamas kuro kiekis, g/km. 

 

• Momentinė SO2 emisija (g/s) skaičiuojama pagal formulę: 

Mi = Ei × 106 /(8760 × 3600)     (13) 

Sieros kiekis kure, nustatytas pagal „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodikos 3.14 lentelėje pa-

teiktus duomenis, o informacija apie tipinį vienos autotransporto priemonės suvartojamą kuro 

kiekį, iš 3.15 lentelės. Duomenys, naudoti skaičiavimuose pateikti 27-oje lentelėje.  
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27 lentelė. Sieros kiekis kure ir suvartojamas kuro kiekis 

Autotransporto priemonių kategorija 
Sieros kiekis kure, 

ppm 

Suvartojamas kuro kiekis, 

g/km 

1 2 3 

Lengvoji transporto priemonė 

(benzinas, 1,4-2,0 l) 
40 70,0 

Lengvoji transporto priemonė 

(dyzelinas, 1,4-2,0 l) 
8 57,5 

Pastaba: 1 ppm = 10-6 g/g 

 

Suskaičiuotas metinis ir momentinis aplinkos oro teršalų kiekis pateiktas 28-oje lentelėje. 

28 lentelė. Metiniai ir momentiniai aplinkos oro teršalų kiekiai 

Mobilūs oro taršos šalti-

niai 
CO 

NOx  

= NO2 
NMLOJ 

KD = KD2,5 

= KD10 
SO2 

1 2 3 4 5 6 

Metinis aplinkos oro teršalų kiekis, t/metus 

Lengvasis autotransportas 0,0006 0,0008 7,3·10-5 4,3·10-6 3,3·10-6 

Sunkusis autotransportas 0,0326 0,0828 0,0188 0,0058 3,3·10-5 

Iš viso: 0,0332 0,0836 0,0189 0,0058 3,6·10-5 

Momentinis aplinkos oro teršalų kiekis, g/s 

Lengvasis autotransportas 4,1·10-5 5,3·10-5 4,6·10-6 2,7·10-7 2,1·10-7 

Sunkusis autotransportas 0,0021 0,0052 0,0012 0,0004 2,1·10-6 

Iš viso: 0,0021 0,0053 0,0012 0,0004 2,3·10-6 

 

5.1.3 Aplinkos oro užterštumo prognozė. Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos 

skaičiavimo rezultatai 

Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo 

programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos gali-

mybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai, plotiniai, 

tūriniai) išskiriamų teršalų koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš tar-

šos šaltinių išskiriančių teršalų sklaidos scenarijus. „AERMOD View“ modelis taip pat taikomas 

oro kokybei kontroliuoti, o jo algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir 

temperatūros vertikaliems profiliams, vietovės tipams įvertinti, bei valandos vidurkių koncentra-

cijoms (1-24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos sto-

čių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra įtrauktas į Lietuvos Res-

publikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. 

Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis 

Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.  

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudoja-

ma Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 2019 m. spalio 21 d. pateikta pen-

kerių metų (2014-01-01–2018-12-31) Klaipėdos meteorologijos stoties meteorologinių duome-

nų suvestine teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą išmatuoti meteorologi-

niai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°- 360°),  kritulių kiekis 

(mm). Debesuotumas (balais) matuojamas kas 3 val. 8 arba 5 kartus per parą. LHMT pažyma 

pateikiama priede Nr. 3 „Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas“. 

http://www.dge-group.lt/
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Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų 

ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 

„Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteoro-

loginių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir  Foninio 

aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 

rekomendacijos, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsa-

kymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos po-

veikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant nurodytų ter-

šalų: anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių (KD10) ir sieros dioksido 

(SO2)sklaidos skaičiavimus naudotos Aplinkos apsaugos agentūros 2019 m. vidutinės metinės 

teršalų koncentracijos Klaipėdos miesto Centro oro kokybės tyrimų stotyje (koordinatės 

X:320353; Y:6178480), kuri nuo planuojamos ūkinės veiklos objekto nutolusi 1,25 km. Kietųjų 

dalelių (KD2,5) sklaidos skaičiavimui naudoti modeliavimo būdu nustatyti aplinkos oro užterštu-

mo duomenys Klaipėdos mieste, kadangi artimiausioje aplinkos oro kokybės tyrimų stotyje šis 

teršalas nėra matuojamas. 

Oro taršos sklaidos skaičiavimuose naudotos  Klaipėdos miesto aplinkos oro teršalų vidutinių 

metinių koncentracijų vertės 2019 metais: 

✓ Anglies monoksidas (CO) – 245,0 µg/m3; 

✓ Azoto dioksidas (NO2) – 16,5 µg/m3; 

✓ Kietosios dalelės (KD10) – 20,1 µg/m3; 

✓ Sieros dioksido (SO2) – 5,0 µg/m3; 

✓ Kietosios dalelės (KD2,5) – 19,0 µg/m3. 

Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas Nr. 

(30.3)-A4E-20-283 (2020-11-20) pateiktas priede Nr. 3 „Aplinkos teršalų foninės koncentraci-

jos“. 

Atliekant oro teršalų sklaidos modeliavimą, naudojami apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį 

aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objek-

tų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, pa-

rengtų vadovaujantis inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, duomenys. Duomenų apie 

PŪV, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas teigiamas sprendimas dėl PŪV galimy-

bių ir kurių poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) 

būtų pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys, nėra. 

Suskaičiuotos pagrindinių teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribi-

nėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 

ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksi-

du, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir 

ozonu normų patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 106-3827; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-

07-13). 

Specifinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribi-

nėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir 

sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore riboja-

mas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pa-
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gal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo” (Žin., 

2000, Nr. 100-3185; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-01).  

Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų: anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), 

sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir koncentracijų ribinės vertės, nustatytos 

žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 29-oje lentelėje, o skaičiuojamų specifinių aplinkos oro 

teršalų: acto rūgšties, akroleino, amoniako, formaldehido, etanolio, sieros vandenilio ir mangano 

oksidų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinė vertė pateikta 30-oje lentelėje. 

29 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

 

Teršalo pavadinimas 
Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

1 valandos 8 val. vidurkis 24 valandų Metinė 

1 2 3 4 5 

Anglies monoksidas (CO) - 10 mg/m3 - - 

Azoto dioksidas (NO2) 200 µg/m3 - - 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD10) - - 50 µg/m3 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD2,5) - - - 20 µg/m3 

Sieros dioksidas (SO2) 350 µg/m3 - 125 µg/m3 - 

 

30 lentelė. Teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės 

Teršalo pavadinimas 
Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3 

1 val. 98,5 procentilio Vidutinė 24 val. 

1 2 3 

Formaldehidas 0,1 0,01 

Etanolis (etilo alkoholis) 1,4 - 

Sieros vandenilis 0,008 - 

Amoniakas 0,20 0,04 

Acto rūgštis 0,20 0,06 

Akroleinas 0,03 0,03 

Mangano oksidai 0,01 0,001 

 

Buvo atlikti du aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo variantai – esamos situacijos bei numa-

tomos situacijos po planuojamos ūkinės veiklos sprendinių įgyvendinimo. 

Apibendrintos esamos situacijos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės 

pateikiamos 31-oje lentelėje, o planuojamos situacijos - 32-oje. 

31 lentelė. Suskaičiuotos esamos situacijos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos  

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skai-

čiuojamas procentilis 

Maks, koncentracija be 

fono 

Maks, koncentracija su 

fonu 

µg/m3 
RV dalis, 

% 
µg/m3 RV dalis, % 

1 2 3 4 5 

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio 92,0 0,9 336,6 3,4 

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio 118,7 59,4 135,2 67,6 

Azoto dioksidas vidutinė metinė 5,3 13,3 21,8 54,5 
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Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skai-

čiuojamas procentilis 

Maks, koncentracija be 

fono 

Maks, koncentracija su 

fonu 

µg/m3 
RV dalis, 

% 
µg/m3 RV dalis, % 

1 2 3 4 5 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 0,8 2,0 20,6 51,5 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 2,6 5,2 21,4 42,8 

Kietosios dalelės (KD2,5) vidutinė metinė 0,4 2,0 19,16 95,8 

Sieros dioksidas (SO2) 1 val. 99,7 procentilio 31,6 9,0 36,6 10,2 

Sieros dioksidas (SO2) 24 val. 99,2 procentilio 10,8 8,6 15,7 12,6 

Formaldehidas 1 val. 98,5 procentilio 0,7 2,7 0,7 2,7 

Formaldehidas vidutinė 24 val. 0,6 8,3 0,6 8,3 

Etanolis (etilo alkoholis) 1 val. 98,5 procentilio 17,2 1,2 17,2 1,2 

Sieros vandenilis 1 val. 98,5 procentilio 2,8 35,0 - - 

Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio 3,5 1,8 5,3 2,7 

Amoniakas vidutinė 24 val. 2,4 6,0 4,4 11,0 

Acto rūgštis 1 val. 98,5 procentilio 5,8 2,9 - - 

Acto rūgštis vidutinė 24 val. 4,2 7,0 - - 

Akroleinas 1 val. 98,5 procentilio 3,7 12,3 - - 

Akroleinas vidutinė 24 val. 2,4 8,0 - - 

Mangano oksidai 1 val. 98,5 procentilio 0,074 0,7 2,69 26,9 

Mangano oksidai vidutinė 24 val. 0,039 3,9 1,4* -* 

*Maksimali teršalo pažemio koncentracija su fonu suskaičiuota UAB „Vakarų Baltijos Laivų Statykla“ įmonės teritorijoje, t.y.ne 

aplinkos ore, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos Aplinkos oro apsaugos įstatyme (aplinkos oras – troposferos oras (ne 

patalpų)), išskyrus darbo aplinkos darbovietėse orą, kuriam taikomi socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos 

ministro nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir su kuriuo kiti visuomenės nariai įprastai sąlyčio neturi, todėl ji 

yra nelygintina su ribine aplinkos oro užterštumo verte.  

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies 

monoksido koncentracija be fono siekia 92,0 µg/m3 (0,9 % ribinės vertės (toliau - RV)), įvertinus 

foną – 336,6 µg/m3 (3,4 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be 

fono 5,3 µg/m3 (13,3 % RV), įvertinus foną – 21,8 µg/m3 (54,5 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono siekia 118,7 µg/m3 (59,4 

% RV), o įvertinus foną – 135,2 µg/m3 (67,6 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

be fono siekia 0,8 µg/m3 (2,0 % RV), su fonu – 20,6 µg/m3 (51,5 % RV) ir neviršija ribinės ver-

tės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių 

koncentracija be fono siekia 2,6 µg/m3 (5,2 % RV), o su fonu – 21,4 µg/m3 (42,8 % RV) ir nevir-

šija ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD2,5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

be fono siekia 0,4 µg/m3 (2,0 % RV), o su fonu – 19,16 µg/m3 (95,8 % RV) ir neviršija ribinės 

vertės. 

Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota maksimali 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncent-

racija be fono 31,6 µg/m3 (9,0 % RV), įvertinus foną – 35,6 µg/m3 (10,2 % RV) ir neviršija ribi-

nės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, Maksimali 24 val. 99,2 procentilio sieros diok-
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sido koncentracija be fono siekia 10,8 µg/m3 (8,6 % RV), o įvertinus foną – 15,7 µg/m3 (12,6 % 

RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Formaldehidas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio formaldehido koncentracija be 

fono 0,7 µg/m3 (2,7 % RV), įvertinus foną – 0,7 µg/m3 (2,7 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės 

vertės. Skaičiuota vidutinė 24 val. formaldehido koncentracija be fono siekia 0,6 µg/m3 (8,3 % 

RV), o įvertinus foną – 0,6 µg/m3 (8,3 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Etanolis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio etanolio koncentracija be fono ir su fo-

nu 17,2 µg/m3 (1,2 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Sieros vandenilis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio sieros vandenilio koncentracija 

be fono 2,8 µg/m3 (35,0 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Amoniakas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio amoniako koncentracija be fono 3,5 

µg/m3 (1,8 % RV), įvertinus foną – 5,3 µg/m3 (2,7 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Skaičiuota vidutinė 24 val. amoniako koncentracija be fono siekia 2,4 µg/m3 (6,0 % RV), o įver-

tinus foną – 4,4 µg/m3 (11,0 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Acto rūgštis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio acto rūgšties koncentracija be fono 

5,8 µg/m3 (2,9 % RV) neviršija nustatytos ribinės vertės. Skaičiuota vidutinė 24 val. acto rūgšties 

koncentracija be fono siekia 4,2 µg/m3 (7,0 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Akroleinas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio akroleino koncentracija be fono 3,7 

µg/m3 (12,3 % RV) neviršija nustatytos ribinės vertės. Skaičiuota vidutinė 24 val. akroleino kon-

centracija be fono siekia 3,7 µg/m3 (12,3 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Mangano oksidai. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio mangano oksidų koncentracija 

be fono 0,074 µg/m3 (0,7 % RV), o  įvertinus foną – 0,5 µg/m3 (0,5 % RV) ir neviršija nustatytos 

ribinės vertės. Skaičiuota vidutinė 24 val. mangano oksidų koncentracija be fono siekia 0,039 

µg/m3 (3,9 % RV), o įvertinus foną gali siekti 1,4 µg/m3 ribą. Maksimali vidutinė 24 val. kon-

centracija suskaičiuota įmonės UAB „Vakarų Baltijos Laivų Statykla“ teritorijoje. Šioje teritori-

joje suskaičiuota oro teršalų koncentracija negali būti lyginama su LR aplinkos ministro ir LR 

sveikatos apsaugos ministro Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjun-

gos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, 

sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo, 2019-05-01 suvestinėje redakcijoje 

nurodytomis ribinėmis vertėmis, nes gamybinėje/komercinėje teritorijoje nėra aplinkos oro, kaip 

jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos Aplinkos oro apsaugos įstatyme (aplinkos oras – troposferos 

oras (ne patalpų), išskyrus darbo aplinkos darbovietėse orą, kuriam taikomi socialinės apsaugos 

ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikala-

vimai ir su kuriuo kiti visuomenės nariai įprastai sąlyčio neturi). AB „Grigeo Klaipėda“ išmeta-

mų mangano oksidų įtaka į bendrą aplinkos oro užterštumą tesudaro iki 3,9 %. 

32 lentelė. Suskaičiuotos planuojamos situacijos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos  

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, 

skaičiuojamas procentilis 

Maks, koncentracija be 

fono 
Maks, koncentracija su fonu 

µg/m3 
RV dalis, 

% 
µg/m3 RV dalis, % 

1 2 3 4 5 

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio 106,9 1,1 350,0 3,5 

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio 119,2 59,6 135,7 67,9 
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Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, 

skaičiuojamas procentilis 

Maks, koncentracija be 

fono 
Maks, koncentracija su fonu 

µg/m3 
RV dalis, 

% 
µg/m3 RV dalis, % 

1 2 3 4 5 

Azoto dioksidas vidutinė metinė 5,3 13,3 21,8 54,5 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 1,0 2,5 20,8 52,0 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 3,0 6,0 21,6 43,2 

Kietosios dalelės (KD2,5) vidutinė metinė 0,5 2,5 19,24 96,2 

Sieros dioksidas (SO2) 1 val. 99,7 procentilio 31,6 9,0 38,6 11,0 

Sieros dioksidas (SO2) 24 val. 99,2 procentilio 10,8 8,6 17,8 14,2 

Formaldehidas 1 val. 98,5 procentilio 0,2 0,2 0,7 0,7 

Formaldehidas vidutinė 24 val. 0,2 2,0 0,6 6,0 

Etanolis (etilo alkoholis) 1 val. 98,5 procentilio 9,9 0,7 9,9 0,7 

Sieros vandenilis 1 val. 98,5 procentilio 2,7 34,0 - - 

Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio 2,6 1,3 5,3 2,7 

Amoniakas vidutinė 24 val. 1,9 4,8 4,4 11,0 

Acto rūgštis 1 val. 98,5 procentilio 4,7 2,4 - - 

Acto rūgštis vidutinė 24 val. 3,4 5,7 - - 

Akroleinas 1 val. 98,5 procentilio 2,6 8,7 - - 

Akroleinas vidutinė 24 val. 1,7 5,7 - - 

Mangano oksidai 1 val. 98,5 procentilio 0,074 0,7 2,69 26,9 

Mangano oksidai vidutinė 24 val. 0,039 3,9 1,4* -* 

*Maksimali teršalo pažemio koncentracija suskaičiuota UAB „Vakarų Baltijos Laivų Statykla“ įmonės teritorijoje, t. y. ne aplin-

kos ore, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos Aplinkos oro apsaugos įstatyme (aplinkos oras – troposferos oras (ne patalpų)), 

išskyrus darbo aplinkos darbovietėse orą, kuriam taikomi socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 

nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir su kuriuo kiti visuomenės nariai įprastai sąlyčio neturi, todėl ji yra nely-

gintina su ribine aplinkos oro užterštumo verte.  

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies 

monoksido koncentracija be fono siekia 106,9 µg/m3 (1,1 %  RV), įvertinus foną – 350,0 µg/m3 

(3,5 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be 

fono 5,3 µg/m3 (13,3 % RV), įvertinus foną – 21,8 µg/m3 (54,5 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono siekia 119,2 µg/m3 (59,6 

% RV), o įvertinus foną – 135,7 µg/m3 (67,9 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

be fono siekia 1,0 µg/m3 (2,5 % RV), su fonu – 20,8 µg/m3 (52,0 % RV) ir neviršija ribinės ver-

tės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių 

koncentracija be fono siekia 3,0 µg/m3 (6,0 % RV), o su fonu – 21,6 µg/m3 (43,2 % RV) ir nevir-

šija ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD2,5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

be fono siekia 0,5 µg/m3 (2,5 % RV), o su fonu – 19,24 µg/m3 (96,2 % RV) ir neviršija ribinės 

vertės. 
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Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota maksimali 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncent-

racija be fono 31,6 µg/m3 (9,0 % RV), įvertinus foną – 38,6 µg/m3 (11,0 % RV) ir neviršija ribi-

nės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, Maksimali 24 val. 99,2 procentilio sieros diok-

sido koncentracija be fono siekia 10,8 µg/m3 (8,6 % RV), o įvertinus foną – 17,8 µg/m3 (14,2 % 

RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Formaldehidas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio formaldehido koncentracija be 

fono 0,22 µg/m3 (0,2 % RV), įvertinus foną – 0,7 µg/m3 (0,7 % RV) ir neviršija nustatytos ribi-

nės vertės. Skaičiuota vidutinė 24 val. formaldehido koncentracija be fono siekia 0,17 µg/m3 (1,7 

% RV), o įvertinus foną – 0,6 µg/m3 (6,0 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Etanolis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio etanolio koncentracija be fono ir su fo-

nu 9,9 µg/m3 (0,7 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Sieros vandenilis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio sieros vandenilio koncentracija 

be fono 2,7 µg/m3 (34,0 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Amoniakas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio amoniako koncentracija be fono 2,6 

µg/m3 (1,3 % RV), įvertinus foną – 5,3 µg/m3 (2,7 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Skaičiuota vidutinė 24 val. amoniako koncentracija be fono siekia 1,9 µg/m3 (4,8 % RV), o įver-

tinus foną – 4,4 µg/m3 (11,0 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Acto rūgštis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio acto rūgšties koncentracija be fono 

4,7 µg/m3 (2,4 % RV) neviršija nustatytos ribinės vertės. Skaičiuota vidutinė 24 val. acto rūgšties 

koncentracija be fono siekia 3,4 µg/m3 (5,7 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Akroleinas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio akroleino koncentracija be fono 2,6 

µg/m3 (8,7 % RV) neviršija nustatytos ribinės vertės. Skaičiuota vidutinė 24 val. akroleino kon-

centracija be fono siekia 1,7 µg/m3 (5,7 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Mangano oksidai. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio mangano oksidų koncentracija 

be fono 0,074 µg/m3 (0,7 % RV), o  įvertinus foną – 0,5 µg/m3 (0,5 % RV) ir neviršija nustatytos 

ribinės vertės. Skaičiuota vidutinė 24 val. mangano oksidų koncentracija be fono siekia 0,039 

µg/m3 (3,9 % RV), o įvertinus foną gali siekti 1,4 µg/m3 ribą. Maksimali vidutinė 24 val. kon-

centracija suskaičiuota įmonės UAB „Vakarų Baltijos Laivų Statykla“ teritorijoje. Šioje teritori-

joje suskaičiuota oro teršalų koncentracija negali būti lyginama su LR aplinkos ministro ir LR 

sveikatos apsaugos ministro Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjun-

gos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, 

sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 100-3185, TAR, 

2018, Nr. 18762), 2019-05-01 suvestinėje redakcijoje nurodytomis ribinėmis vertėmis, nes ga-

mybinėje/komercinėje teritorijoje nėra aplinkos oro, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos 

Aplinkos oro apsaugos įstatyme (aplinkos oras – troposferos oras (ne patalpų), išskyrus darbo 

aplinkos darbovietėse orą, kuriam taikomi socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos ap-

saugos ministro nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir su kuriuo kiti visuome-

nės nariai įprastai sąlyčio neturi). AB „Grigeo Klaipėda“ išmetamų mangano oksidų įtaka į bend-

rą aplinkos oro užterštumą tesudaro iki 3,9 %. 

Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti priede Nr. 3 „Esamos 

situacijos oro taršos sklaidos žemėlapiai“ ir „Planuojamos situacijos oro taršos sklaidos žemėla-

piai“.  
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Modeliavimo sąlygos: 

Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 100 m, receptorių skaičius – 1800. Oro taršos 

sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai 

atitinka LKS-94 koordinačių sistemą.  

IŠVADOS 

Suskaičiuota, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių (KD10 

ir KD2,5), sieros dioksido (SO2), acto rūgšties, akroleino, amoniako, formaldehido, etano-

lio, sieros vandenilio ir mangano oksidų koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuo-

jamos ūkinės veiklos objekto esamos ir numatomos situacijų aplinkos ore neviršys aplin-

kos oro užterštumo normų, nustatytų ir 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplin-

kos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplin-

kos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplin-

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

verčių patvirtinimo” ir  2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveika-

tos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksi-

du, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dale-

lėmis ir ozonu normų patvirtinimo”. 

Vadovaujantis 2007 m. LR SAM įsakymu Nr. V-362 patvirtintos higienos normos HN 35:2007 

nuostatais, didžiausios leidžiamos teršalų koncentracijos, o tuo pačiu ir suminiu poveikiu pasi-

žyminčių cheminių medžiagų mišinių koncentracijos ir DLK santykių suma reglamentuojama 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore, o ne aplinkos ore.  

Tačiau darant prielaidą, jog jei modeliavimo būdu suskaičiuotos teršalų, pasižyminčių suminiu 

poveikiu, koncentracijos ir DLK santykių suma neviršys reglamentuojamų dydžių aplinkos ore 

prie gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų, tuomet jos nebus didesnės ir patalpų ore. 

Atsižvelgiant į tai, papildomai buvo išanalizuoti ir suminiu poveikiu pasižymintys cheminių me-

džiagų mišiniai. 

Vadovaujantis HN 35:2007 9 punktu, kai gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų pa-

talpų ore yra dvi ar daugiau suminiu poveikiu pasižyminčių cheminių medžiagų, kiekvienos iš jų 

faktiškų koncentracijų (C1, C2,.......Cn) ir DLK santykių suma neturi būti didesnė už vienetą: 

    (14) 

kur: 

C1, C2, ... Cn – teršalų faktinės koncentracijos,  

DKL1, DLK2, ... DKLn – teršalų didžiausia leistina koncentracija patalpų ore.  

 

AB „Grigeo Klaipėda“ vykdant esamą ir planuojamą veiklą į aplinką išskirs šie suminiu poveikiu 

pasižyminčių medžiagų mišiniai: 

✓ amoniakas, sieros vandenilis ir formaldehidas; 

✓ amoniakas ir formaldehidas; 

✓ amoniakas ir sieros vandenilis; 
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✓ sieros vandenilis ir formaldehidas; 

✓ azoto (IV) oksidas (azoto dioksidas) ir sieros dioksidas. 

Didžiausios suskaičiuotos minėtų teršalų koncentracijos aplinkos ore yra prie gyvenamojo namo 

adresu Šermukšnių g. Nr. 26. Vertinamo gyvenamosios paskirties namo adresu Šermukšnių g. 

Nr. 26 aplinkos teršalų 1 val. 98,5 procentilio modeliavimo būdu suskaičiuotos koncentracijos: 

amoniako – 2,7 µg/m3, sieros vandenilio – 2,09 µg/m3, formaldehido – 0,18 µg/m3. Taip pat 

gyvenamosios paskirties namo adresu Šermukšnių g. Nr. 26 aplinkos teršalų 1 val. 99,8 

procentilio modeliavimo būdu suskaičiuota azoto dioksido koncentracija – 103,07 µg/m3, o 1 

val. 99,7 procentilio modeliavimo būdu suskaičiuota sieros dioksido koncentracija – 27,62 

µg/m3. 

Skaičiavimų rezultatai prie nagrinėjamo gyvenamosios paskirties namo adresu Šermukšnių g. 

Nr. 26 pateikiami 33-oje lentelėje. 

33 lentelė. Suskaičiuota teršalų, pasižyminčiu suminiu poveikiu, santykių suma 

Nr. 
Suminiu poveikiu pasižyminčių 

medžiagų mišiniai 

Teršalų, pasižyminčiu suminiu poveikiu, 

santykių suma 

1. 
amoniakas, sieros vandenilis ir 

formaldehidas 

0,276 

2. amoniakas ir formaldehidas 0,016 

3. amoniakas ir sieros vandenilis 0,274 

4. sieros vandenilis ir formaldehidas 0,262 

5. azoto (IV) oksidas ir sieros dioksidas 0,60 

 
Galima daryti išvadą, jog suminiu poveikiu pasižyminčių teršalų koncentracijų ir DLK santykių 

suma aplinkos ore neviršys reglamentuojamo dydžio, todėl galima daryti prielaidą, kad jos nebus 

didesnės ir patalpų ore. Suskaičiuota, kad suminiu poveikiu pasižyminčių teršalų koncentracijų ir 

jų DLK santykių sumos visais galimų mišinių atvejais mažesnės už 1. 

5.2 Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 

ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus 

Aplinkos kvapo taršos šaltiniai 

Ūkinės veiklos objekto teritorijoje šiuo metu yra 38 organizuoti o. t. š. ir 1 neorganizuotas o. t. š., 

iš kurių išsiskiria kvapo slenksčio vertę turintys teršalai: azoto dioksidas (NO2), sieros dioksidas 

(SO2), acto rūgštis, amoniakas, akroleinas, formaldehidas, sieros vandenilis ir etanolis. Po numa-

tomo nuotekų tvarkymo baro modernizavimo veiks 39 organizuoti o. t. š. ir 1 neorganizuotas o. t. 

š., iš kurių išsiskirs kvapo slenksčio vertę turintys teršalai: azoto dioksidas (NO2), sieros dioksi-

das (SO2), acto rūgštis, amoniakas, formaldehidas, sieros vandenilis ir etanolis. O. t. š., iš kurių 

skirsis kvapo slenksčio vertę turintys teršalai, pateikti 36-oje lentelėje. 

Nuotekų baro modernizavimas traktuotina kaip poveikio aplinkai sumažinimo priemonė, t. y. 

planuojamo anaerobinio bioreaktoriaus su priklausiniais dėka bus sumažintas ne tik nuotekų 

užterštumas, bet ir oro tarša bei kvapai. 

Bendrovės veiklos metu į aplinkos orą skiriasi specifiniai teršalai, iš kurių intensyviausias, nema-

lonus ir žemą kvapo slenkstį turintis sieros vandenilis. Bendrovė, siekdama sumažinti aplinkos 
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oro taršą teršalais ir kvapais, o taip pat siekdama įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius HN 

121:2010 reikalavimus, numačiusi diegti papildomas oro ir kvapo taršos mažinimo priemones: 

✓ ozonavimą, pastačius ozonavimo įrangą arba analogiško efektyvumo priemones taršos 

sumažinimui iš taršos šaltinio Nr. 002 (didžiausią kvapo emisiją išskiriantis taršos šalti-

nis). Numatoma, jog dėl ozonavimo įrangos išmetamų teršalų kiekiai ir kvapo emisijos 

sumažės apie 95 %; 

✓ ozonavimo sistemas su šarminio pagrindo katalitiniais filtrais arba analogiško efektyvu-

mo priemones taršos sumažinimui iš taršos šaltinių Nr. 003, 005, 010-015, iš kurių yra 

vienos didesnių kvapo emisijų. Numatoma, jog dėl šių sistemų išmetamų teršalų kiekiai ir 

kvapo emisijos sumažės apie 80 %. 

Taršos į aplinkos orą mažinimui naudojant ozonavimą ar kt. priemones buvo pasirenkami tie tar-

šos šaltiniai, kuriuose tos priemonės galėtų duoti didžiausią efektą, t. y. buvo orientuojamasi į 

didžiausią iš taršos šaltinių išmetamą kvapo emisiją ir kuriuos taršos šaltinius technologiškai bū-

tų galima prijungti prie tos pačios ozonavimo sistemos. Konsultuojantis su taršos mažinimo įran-

gos gamintojais, taip pat buvo vertinami iš taršos šaltinių išmetami oro srautai, oro temperatūra, 

drėgmė, cheminių medžiagų koncentracijos.  

Kadangi kvapą sukelia tam tikroje terpėje besiveisiančios bakterijos, taršos šaltiniuose, kuriuose 

yra aukšta temperatūra ir garas, minėtos bakterijos nesiveisia, nes tai nėra palanki terpė joms 

veistis. Taigi, renkantis kuriuose taršos šaltiniuose diegti taršos mažinimo priemones, buvo at-

sižvelgta ir į tai, kuriuose procesuose dalyvauja kvapą skleidžiančios bakterijos.  

Ozono išmetimai į aplinkos orą iš planuojamos ozonavimo įrangos nenumatomi, kadangi galimai 

likęs ozonas ir kiti oksidacijos produktai bus suskaidomi ozonavimo įrangoje. 

Informacija apie numatomų priemonių efektyvumą pateikiama priede Nr. 3 „Informacija apie 

numatomų diegti aplinkos oro teršalų ir kvapo mažinimo priemonių efektyvumą“.  

Kvapo emisijos skaičiavimai  

Kvapo emisija iš visų taršos šaltinių (išskyrus taršos šaltinius Nr. 001 ir Nr. 054) apskaičiuota 

vadovaujantis 2007 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 

Nr. V-362 dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų 

(teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore” patvirtinimo (Žin., 2007, Nr.55-2162, galio-

janti suvestinė redakcija nuo 2016-05-01) ir „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ pa-

teiktomis kvapo slenksčio vertėmis. Vertinamų teršalų kvapo slenksčio vertės pateiktos 34-oje 

lentelėje. 

34 lentelė. Kvapo slenksčio vertę turintys cheminiai junginiai (teršalai) 

Teršalo pavadinimas 
Kvapo slenksčio vertė 

ppm mg/m3 

1 2 3 

Acto rūgštis - 0,043 

Amoniakas  5,75 4,066 

Akroleinas 0,174 0,406 

Etanolis - 0,28 

Formaldehidas 0,871 1,088 
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Teršalo pavadinimas 
Kvapo slenksčio vertė 

ppm mg/m3 

1 2 3 

Sieros vandenilis - 0,00076 

Azoto dioksidas 0,186 0,356 

Sieros dioksidas 0,708 1,886 

 

Kvapų emisija (OUE/s) iš organizuotų taršos šaltinių apskaičiuota pagal nustatytą kvapus sklei-

džiančių medžiagų slenkstinę vertę ir momentinę teršalo emisiją, naudojant formulę: 

 

            (15) 

kur: 

MV – maksimali teršalo skleidžiama tarša, g/s; 

Y – kvapo slenkstis, mg/m3. 

Kvapo slenksčio vertės perskaičiavimui iš ppm į mg/m3 naudojama formulė: 

      (16) 

kur: 

Xppm – kvapo slenkstis, ppm; 

M – molekulinė masė, g/mol. 

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) 2021 m. birželio 3, 

15, 18 d., liepos 27 ir 28 d. iš bendrovės stacionarių taršos šaltinių paėmė oro mėginius kvapo 

koncentracijai nustatyti ir kvapo sklaidai atlikti. Taršos šaltiniuose, kuriuose kvapo koncentraci-

jos laboratoriniai tyrimai nebuvo atlikti, kvapo koncentracijos vertės prilygintos bei grupavimas 

atliktas atsižvelgiant į išmetamus teršalus ir jų kiekį pagal TIPK leidimą. Patikrinimo išvada – 

AB „Grigeo Klaipėda“ adresu Nemuno g. 2, Klaipėda, veiklą vykdo nepažeidžiant Lietuvos hi-

gienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore 5 

punkto reikalavimų – artimiausios gyvenamosios aplinkos, adresu Šermukšnių g. Klaipėda (apie 

250 m), ore kvapo koncentracija siekia 1,6 iki 4,2 europinių kvapo vienetų (OUE/m3). NVSPL 

patikrinimo aktas pateikiamas priede Nr. 3 „Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo aktas“ . 

Atlikus NVSPL faktiniais matavimais išmatuotų koncentracijų taršos šaltiniuose analizę, matyti, 

jog išmatuotos kvapo koncentracijos yra ženkliai mažesnės (nuo 2 iki 12 kartų; žemiau pateikia-

ma 35 lentelė, kurioje palygintos faktiniais matavimais nustatytos koncentracijos matuotuose 

taršos šaltiniuose ir skaičiavimo būdu išskaičiuotos koncentracijos), nei pagal numatomus į ap-

linkos orą išmesti teršalus suskaičiuotos kvapo koncentracijos (pagal kvapus skleidžiančių me-

džiagų slenkstinę vertę ir momentinę teršalo emisiją), išskyrus taršos šaltiniuose Nr. 001 (išma-

tuota koncentracija – 1896 OUE/m3, suskaičiuota – 1091 OUE/m3) ir Nr. 054 (išmatuota koncent-

racija – 1812 OUE/m3, suskaičiuota – 1091 OUE/m3). Tuo remiantis, galima teigti, kad faktiniais 

matavimais nustatytos koncentracijos buvo vienkartinės ir fiksavo tuo metu buvusią situaciją.  

Tam, kad atliekant kvapo sklaidos skaičiavimus būtų įvertintas maksimaliai galimas blogiausias 

variantas, kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti taršos šaltiniuose Nr. 001 ir Nr. 054 panaudojant 
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NVSPL faktiniais matavimais (NVSPL patikrinimo aktas pridedamas priede Nr. 3 „Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo aktas“) nustatytą 

kvapo koncentraciją (dėl išmatuotos didesnės koncentracijos, nei nustatytos skaičiavimo būdu), o 

visuose kituose taršos šaltiniuose naudota didesnė (skaičiavimo būdu  nustatyta) kvapo koncentraci-

ja. Taip pat buvo įvertintas kvapų šalinimo įrangos gamintojo deklaracijoje pateiktas kvapų sumaži-

nimo efektyvumas taršos šaltiniuose Nr. 002, 003, 005, 010-015. 

Atliekant tiek oro teršalų, tiek kvapų sklaidos modeliavimą, buvo remtasi numatomos diegti į-

rangos gamintojo deklaracija, kurioje gamintojas užtikrina ir įsipareigoja, jog bus pasiektas nu-

rodytas teršalų sumažinimo efektyvumas. Tuo atveju jei teršalų mažinimo įrangos gamintojas 

būtų pasirinktas kitas, jis turės užtikrinti ne mažesnį teršalų sumažinimo efektyvumą, nei dekla-

ruoja šiuo metu numatytas minėtos įrangos gamintojas. Priede Nr. 4 „Ozonavimo įrangos ga-

mintojo komercinis pasiūlymas“ pateikiamas ozonavimo įrangos gamintojo komercinis pasiūly-

mas taršos mažinimui iš buferinės talpos. 

35 lentelė. Išmatuota ir suskaičiuota pagal kvapo slenksčio vertes kvapo emisija  

Nr. Taršos šaltinio Nr. 
Suskaičiuota kvapo 

koncentracija OUE/m3 

NVSPL faktiniais matavimais išmatuota 

kvapo koncentracija, OUE/m3 

1 2 3 4 

1 001 1 091,2 1 896 

2 002 84 672 32 853 

3 005 2343,6 544 

4 006 6382,3 726 

5 007 5886,8 915 

6 010 4151,5 337 

7 013 4211,3 399 

8 015 3832,1 539 

9 019 2124,5 515 

10 022 2900,1 600 

11 024 3490,1 366 

12 027 2049,5 203 

13 030 3434,8 826 

14 043 1202,0 423 

15 051 1089,2 704 

16 054 1 091,2 1 812 

 
Amoniako kvapo slenksčio vertė yra nurodyta Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros 

tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

metodinėse rekomendacijose. Taip pat svarstytas ir Škotijos (Škotijos aplinkos apsaugos 

agentūros) kvapų metodinėse rekomendacijose (2010 m.) nurodytas amoniako kvapo slenksčio 

vertės intervalas - 0,04-57 ppm. Vertinimui naudota minėta Lietuvos institucijų ir mokslininkų 

rekomenduota konkreti amoniako kvapo slenksčio vertė – 5,75 ppm, kuri patenka į Škotijos 

aplinkos apsaugos agentūros kvapų metodinėse rekomendacijose nurodytą ypatingai platų 

amoniako kvapo slenksčio vertės intervalą. Be to, šioje metodikoje nėra nurodytos PŪV 

vertinimui naudotinos šio teršalo kvapo slenksčio vertės ir kokiam vidurkinimo laikotarpiui 

kokia kvapo slenksčio vertė turėtų būti naudojama. 

Buvo atlikti esamos ir planuojamos situacijos (įvertinus taršą iš planuojamų taršos šaltinių bei 

planuojamas taršos mažinimo priemones) kvapo sklaidos skaičiavimai be fono ir įvertinus foną. 

Suskaičiuota kvapo taršos šaltinių emisija pateikta 36-oje lentelėje. 
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36 lentelė. Kvapo emisija 

Taršos šaltiniai Teršalai 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

maks. 

Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Esama kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Vienkartinis dydis Numatoma 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas  vnt. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esami oro taršos šaltiniai 

Pirminio 

valymo baras 
001 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,01250 290,698 g/s 0,0125 290,698 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00449 1,104 g/s 0,00449 1,104 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00067 1,650 g/s 0,00067 1,650 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,00916 32,714 g/s 0,00916 32,714 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00083 0,763 g/s 0,00083 0,763 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,02424 – g/s 0,02424 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00666 8763,158 g/s 0,00666 8763,158 

Nuotekų 

bakas 
002 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,01433 333,256 g/s 0,00072 16,663 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00491 1,208 g/s 0,00025 0,060 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00787 19,384 g/s 0,00039 0,969 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,02019 72,107 g/s 0,00101 3,605 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00344 3,162 g/s 0,00017 0,158 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,04665 61381,579 g/s 0,00233 3069,079 

Smulkaus 

valymo baras 

003 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,01683 391,395 g/s 0,00337 78,279 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00979 2,408 g/s 0,00196 0,482 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,01733 42,685 g/s 0,00347 8,537 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,14007 500,250 g/s 0,02801 100,050 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,04296 – g/s 0,04296 – 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00297 2,730 g/s 0,00059 0,546 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,01378 18131,579 g/s 0,00276 3626,316 

005 Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,01784 414,884 g/s 0,00357 82,977 
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Taršos šaltiniai Teršalai 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

maks. 

Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Esama kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Vienkartinis dydis Numatoma 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas  vnt. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esami oro taršos šaltiniai 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00950 2,336 g/s 0,00190 0,467 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,01454 35,813 g/s 0,00291 7,163 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,09777 349,179 g/s 0,01955 69,836 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,05034 – g/s 0,05034 – 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00297 2,730 g/s 0,00059 0,546 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,01378 18131,579 g/s 0,00276 3626,316 

PM3 salė 006 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,00395 91,860 g/s 0,00395 91,860 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00169 0,416 g/s 0,00169 0,416 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00545 13,424 g/s 0,00545 13,424 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,01008 36,000 g/s 0,01008 36,000 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00016 0,147 g/s 0,00016 0,147 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,00133 – g/s 0,00133 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00678 8921,053 g/s 0,00678 8921,053 

PM3 salė 007 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,02894 673,023 g/s 0,02894 673,023 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00680 1,672 g/s 0,0068 1,672 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,01589 39,138 g/s 0,01589 39,138 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,03651 130,393 g/s 0,03651 130,393 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00044 0,404 g/s 0,00044 0,404 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,01967 25881,579 g/s 0,01967 25881,579 

PM3 salė 008 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,00573 133,256 g/s 0,00573 133,256 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00086 0,212 g/s 0,00086 0,212 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00042 1,034 g/s 0,00042 1,034 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,01296 46,286 g/s 0,01296 46,286 

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

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

Taršos šaltiniai Teršalai 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

maks. 

Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Esama kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Vienkartinis dydis Numatoma 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas  vnt. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esami oro taršos šaltiniai 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00002 0,018 g/s 0,00002 0,018 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,00056 – g/s 0,00056 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00117 1539,474 g/s 0,00117 1539,474 

PM3 salė 009 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,03048 708,837 g/s 0,03048 708,837 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00598 1,471 g/s 0,00598 1,471 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00778 19,163 g/s 0,00778 19,163 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,02628 93,857 g/s 0,02628 93,857 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00030 0,276 g/s 0,0003 0,276 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,01281 16855,263 g/s 0,01281 16855,263 

PM3 salė 010 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,01052 244,651 g/s 0,00210 48,930 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,01886 4,638 g/s 0,00377 0,928 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,01612 39,704 g/s 0,00322 7,941 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,09491 338,964 g/s 0,01898 67,793 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00070 0,643 g/s 0,00014 0,129 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,02164 28473,684 g/s 0,00433 5694,737 

PM3 salė 011 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,01035 240,6977 g/s 0,00396 92,186 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00731 1,797836 g/s 0,00227 0,559 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00594 14,63054 g/s 0,00380 9,365 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,07845 280,1786 g/s 0,02053 73,307 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00069 0,634191 g/s 0,00021 0,197 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,02469 32486,84 g/s 0,00819 10776,316 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s - – g/s 0,00319 – 

PM3 salė 012 Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,01058 246,047 g/s 0,00212 49,209 

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

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

Taršos šaltiniai Teršalai 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

maks. 

Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Esama kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Vienkartinis dydis Numatoma 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas  vnt. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esami oro taršos šaltiniai 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00895 2,201 g/s 0,00179 0,440 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,01551 38,202 g/s 0,00310 7,640 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,08693 310,464 g/s 0,01739 62,093 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00078 0,717 g/s 0,00016 0,143 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,02077 27328,947 g/s 0,00415 5465,789 

PM3 salė 013 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,00977 227,209 g/s 0,00195 45,442 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00826 2,031 g/s 0,00165 0,406 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,02066 50,887 g/s 0,00413 10,177 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,04874 174,071 g/s 0,00975 34,814 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00063 0,579 g/s 0,00013 0,116 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,01969 25907,895 g/s 0,00394 5181,579 

PM3 salė 014 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,00976 226,977 g/s 0,00195 45,395 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,01063 2,614 g/s 0,00213 0,523 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,01894 46,650 g/s 0,00379 9,330 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,09982 356,500 g/s 0,01996 71,300 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00073 0,671 g/s 0,00015 0,134 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,02259 29723,684 g/s 0,00452 5944,737 

PM3 salė 015 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,02947 685,349 g/s 0,00589 137,070 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00727 1,788 g/s 0,00145 0,358 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,01387 34,163 g/s 0,00277 6,833 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,06172 220,429 g/s 0,01234 44,086 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00080 0,735 g/s 0,00016 0,147 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,02267 29828,947 g/s 0,00453 5965,789 

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

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

Taršos šaltiniai Teršalai 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

maks. 

Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Esama kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Vienkartinis dydis Numatoma 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas  vnt. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esami oro taršos šaltiniai 

PM3 salė 016 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,00857 199,302 g/s 0,00857 199,302 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00428 1,053 g/s 0,00428 1,053 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00328 8,079 g/s 0,00328 8,079 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,02134 76,214 g/s 0,02134 76,214 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00008 0,074 g/s 0,00008 0,074 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00381 5013,158 g/s 0,00381 5013,158 

PM3 salė 017 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,07154 1663,721 g/s 0,07154 1663,721 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00854 2,100 g/s 0,00854 2,100 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,02640 65,025 g/s 0,0264 65,025 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,19712 704,000 g/s 0,19712 704,000 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00088 0,809 g/s 0,00088 0,809 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,04315 – g/s 0,04315 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,04067 53513,158 g/s 0,04067 53513,158 

PM3 salė 019 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,10773 2505,349 g/s 0,10773 2505,349 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,01839 4,523 g/s 0,01839 4,523 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,02822 69,507 g/s 0,02822 69,507 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,10256 366,286 g/s 0,10256 366,286 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00145 1,333 g/s 0,00145 1,333 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,03055 – g/s 0,03055 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,02114 27815,789 g/s 0,02114 27815,789 

PM3 salė 020 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,02082 484,186 g/s 0,02082 484,186 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00173 0,425 g/s 0,00173 0,425 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00374 9,212 g/s 0,00374 9,212 

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 
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Taršos šaltiniai Teršalai 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

maks. 

Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Esama kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Vienkartinis dydis Numatoma 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas  vnt. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esami oro taršos šaltiniai 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,03389 121,036 g/s 0,03389 121,036 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00161 1,480 g/s 0,00161 1,480 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,00725 – g/s 0,00725 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,01208 15894,737 g/s 0,01208 15894,737 

PM3 salė 021 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,01043 242,558 g/s 0,01043 242,558 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00384 0,944 g/s 0,00384 0,944 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00862 21,232 g/s 0,00862 21,232 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,03938 140,643 g/s 0,03938 140,643 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00036 0,331 g/s 0,00036 0,331 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,00582 – g/s 0,00582 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00953 12539,474 g/s 0,00953 12539,474 

PM3 salė 022 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,02234 519,535 g/s 0,02234 519,535 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,01610 3,960 g/s 0,0161 3,960 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00411 10,123 g/s 0,00411 10,123 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,10199 364,250 g/s 0,10199 364,250 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00062 0,570 g/s 0,00062 0,570 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,00693 – g/s 0,00693 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,01155 15197,368 g/s 0,01155 15197,368 

PM3 salė 023 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,04361 1014,186 g/s 0,04361 1014,186 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00523 1,286 g/s 0,00523 1,286 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,01848 45,517 g/s 0,01848 45,517 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,03325 118,750 g/s 0,03325 118,750 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00066 0,607 g/s 0,00066 0,607 

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 
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Taršos šaltiniai Teršalai 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

maks. 

Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Esama kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Vienkartinis dydis Numatoma 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas  vnt. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esami oro taršos šaltiniai 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,00768 – g/s 0,00768 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,01516 19947,368 g/s 0,01516 19947,368 

PM3 salė 024 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,01033 240,233 g/s 0,01033 240,233 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,02183 53,768 g/s 0,02183 53,768 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,08218 20,212 g/s 0,08218 20,212 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,04415 157,679 g/s 0,04415 157,679 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00064 0,588 g/s 0,00064 0,588 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,01605 – g/s 0,01605 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,01667 21934,211 g/s 0,01667 21934,211 

PM3 salė 025 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,00969 225,349 g/s 0,00969 225,349 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,01163 28,645 g/s 0,01163 28,645 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00724 1,781 g/s 0,00724 1,781 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,03207 114,536 g/s 0,03207 114,536 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00065 0,597 g/s 0,00065 0,597 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,01143 – g/s 0,01143 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00891 11723,684 g/s 0,00891 11723,684 

PM3 salė 026 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,05117 1190,000 g/s 0,05117 1190,000 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00555 13,670 g/s 0,00555 13,670 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00390 0,959 g/s 0,0039 0,959 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,03225 115,179 g/s 0,03225 115,179 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00208 1,912 g/s 0,00208 1,912 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,00665 – g/s 0,00665 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00725 9539,474 g/s 0,00725 9539,474 

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 
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Taršos šaltiniai Teršalai 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

maks. 

Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Esama kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Vienkartinis dydis Numatoma 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas  vnt. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esami oro taršos šaltiniai 

PM3 salė 027 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,02505 582,558 g/s 0,02505 582,558 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00673 16,576 g/s 0,00673 16,576 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,02981 7,332 g/s 0,02981 7,332 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,04723 168,679 g/s 0,04723 168,679 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00090 0,827 g/s 0,0009 0,827 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,00908 – g/s 0,00908 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00860 11315,789 g/s 0,0086 11315,789 

 PM3 salė 028 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,01343 312,326 g/s 0,01343 312,326 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,01740 42,857 g/s 0,0174 42,857 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00933 2,295 g/s 0,00933 2,295 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,06686 238,786 g/s 0,06686 238,786 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00070 0,643 g/s 0,0007 0,643 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,00786 – g/s 0,00786 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,01049 13802,632 g/s 0,01049 13802,632 

PM3 salė 029 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,00427 99,302 g/s 0,00427 99,302 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00335 8,251 g/s 0,00335 8,251 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00344 0,846 g/s 0,00344 0,846 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,01080 38,571 g/s 0,0108 38,571 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00013 0,119 g/s 0,00013 0,119 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,00276 – g/s 0,00276 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00286 3763,158 g/s 0,00286 3763,158 

PM3 salė 030 
Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,00755 175,581 g/s 0,00755 175,581 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00775 19,089 g/s 0,00775 19,089 

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 
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Taršos šaltiniai Teršalai 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

maks. 

Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Esama kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Vienkartinis dydis Numatoma 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas  vnt. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esami oro taršos šaltiniai 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00254 0,625 g/s 0,00254 0,625 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,01754 62,643 g/s 0,01754 62,643 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00016 0,147 g/s 0,00016 0,147 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,00448 – g/s 0,00448 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00385 5065,789 g/s 0,00385 5065,789 

PM3 salė 038 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,00604 140,465 g/s 0,00604 140,465 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00183 0,450 g/s 0,00183 0,450 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00200 4,926 g/s 0,002 4,926 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,03115 111,250 g/s 0,03115 111,250 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00019 0,175 g/s 0,00019 0,175 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,00414 – g/s 0,00414 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00292 3842,105 g/s 0,00292 3842,105 

PM3 salė 039 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,01482 344,651 g/s 0,01482 344,651 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00786 1,933 g/s 0,00786 1,933 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,02117 52,143 g/s 0,02117 52,143 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,03750 133,929 g/s 0,0375 133,929 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00185 1,700 g/s 0,00185 1,700 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,01067 – g/s 0,01067 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00766 10078,947 g/s 0,00766 10078,947 

Katilinė 040 

Anglies monoksidas(A) 177 – mg/Nm3 400 – mg/Nm3 400 – 

Azoto oksidai (A) 250 0,356 g/s 1,418 3981,7 g/s 1,943 5457,865 

Sieros dioksidas (A) 1753 1,886 g/s 0,142 75,159 g/s 0,194 102,863 

Kietosios dalelės (A) 6493 – mg/Nm3 20 – mg/Nm3 20 – 

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 
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Taršos šaltiniai Teršalai 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

maks. 

Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Esama kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Vienkartinis dydis Numatoma 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas  vnt. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esami oro taršos šaltiniai 

041 

Anglies monoksidas(A) 177 – mg/Nm3 400 – mg/Nm3 400 – 

Azoto oksidai (A) 250 0,356 g/s 1,734 4971,910 g/s 1,77 4971,910 

Sieros dioksidas (A) 1753 1,886 g/s 0,173 93,849 g/s 0,177 93,849 

Kietosios dalelės (A) 6493 – mg/Nm3 20 – mg/Nm3 20 – 

042 

Anglies monoksidas(A) 177 – mg/Nm3 450 – mg/Nm3 450 – 

Azoto oksidai (A) 250 0,356 g/s 4,482 12589,888 g/s 5,616 15775,281 

Sieros dioksidas (A) 1753 1,886 g/s 1,245 660,127 g/s 1,56 827,147 

Kietosios dalelės (A) 6493 – mg/Nm3 106,58 – mg/Nm3 106,580 – 

PM3 salė 043 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,02384 554,419 g/s 0,02384 554,419 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00786 1,933 g/s 0,00786 1,933 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,02625 64,655 g/s 0,02625 64,655 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,04822 172,214 g/s 0,04822 172,214 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00598 5,496 g/s 0,00598 5,496 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,01259 – g/s 0,01259 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00766 10078,947 g/s 0,00766 10078,947 

PM3 salė 051 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,00854 198,605 g/s 0,00854 198,605 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00114 0,280 g/s 0,00114 0,280 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00046 1,133 g/s 0,00046 1,133 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,00285 10,179 g/s 0,00285 10,179 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00078 0,717 g/s 0,00078 0,717 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00455 5986,842 g/s 0,00455 5986,842 

PM3 salė 052 
Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,00249 57,907 g/s 0,00249 57,907 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00050 0,123 g/s 0,0005 0,123 
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Taršos šaltiniai Teršalai 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

maks. 

Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Esama kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Vienkartinis dydis Numatoma 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas  vnt. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esami oro taršos šaltiniai 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00013 0,320 g/s 0,00013 0,320 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,00116 4,143 g/s 0,00116 4,143 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00029 0,267 g/s 0,00029 0,267 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00133 1750,000 g/s 0,00133 1750,000 

PM3 salė 053 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,00656 152,558 g/s 0,00656 152,558 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00498 1,225 g/s 0,00498 1,225 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,01442 35,517 g/s 0,01442 35,517 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,00306 10,929 g/s 0,00306 10,929 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00044 0,404 g/s 0,00044 0,404 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00350 4605,263 g/s 0,0035 4605,263 

Pirminio 

valymo baras 
054 

Acto rūgštis 74 0,043 g/s 0,01250 290,698 g/s 0,0125 290,698 

Amoniakas 134 4,066 g/s 0,00449 1,104 g/s 0,00449 1,104 

Akroleinas 100 0,406 g/s 0,00067 1,650 g/s 0,00067 1,650 

Etanolis 739 0,28 g/s 0,00916 32,714 g/s 0,00916 32,714 

Formaldehidas 871 1,088 g/s 0,00083 0,763 g/s 0,00083 0,763 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,02424 – g/s 0,02424 – 

Sieros vandenilis 1778 0,00076 g/s 0,00666 8763,158 g/s 0,00666 8763,158 

Mechaninė 

grupė 
604 

Kietosios dalelės (C) 4281 – g/s 0,01991 – g/s 0,01991 – 

Anglies monoksidas(C) 6069 – g/s 0,01375 – g/s 0,01375 – 

Azoto oksidai (C) 6044 0,356 g/s 0,01083 30,421 g/s 0,01083 30,421 

Mangano oksidai 3523 – g/s 0,00064 – g/s 0,00064 – 

Planuojami oro taršos šaltiniai 

Avarinis 055 Anglies monoksidas (A) 177 – g/s - - g/s 5,355 – 
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Taršos šaltiniai Teršalai 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

maks. 

Esama tarša Numatoma tarša 

Vienkartinis dydis Esama kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Vienkartinis dydis Numatoma 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas  vnt. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esami oro taršos šaltiniai 

fakelas Azoto oksidai (A) 250 0,356 g/s - - g/s 0,397 1115,169 

Sieros dioksidas (A) 1753 1,886 g/s - - g/s 0,079 41,888 

Kietos dalelės (A) 6493 – g/s - - g/s 5,157 – 
* Metinis išmetamų teršalų kiekis iš o. t. š. Nr. 040 ir Nr. 041 gali kisti priklausomai nuo kiekviename dujinį kurą deginančiame katile per metus sudeginamo dujinio kuro, tačiau neviršys iš 

abiejų katilų išmetamo bendro metinio teršalų kiekio. 

** Išmetamų teršalų metinis kiekis tiesiogiai priklausys nuo avarinio fakelo darbo laiko 
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Kvapo koncentracijos skaičiavimo rezultatai pažemio ore 

Su AB „Grigeo Klaipėda“ esama ir planuojama (nuotekų baro modernizavimas) ūkine veikla 

susijusio kvapo sklaidos skaičiavimai atliekami naudojant „AERMOD View“ matematinio mo-

deliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Progra-

mos galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių išskiriamų teršalų 

koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš taršos šaltinių išskiriančių 

kvapų sklaidos scenarijus. Modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek kelių me-

džiagų susidariusią kvapo koncentraciją, bei naudoti teršalų išsiskyrimo šaltiniuose kvapo kon-

centracijos nustatymo tyrimais įvertintą kvapo koncentraciją. 

„AERMOD View“ programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, 

pritaikant 98,08 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo 

koncentracijos ribine verte - 8 OUE/m3, o taip pat pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas  HN 

121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribine verte. 

Kvapų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl skaičiavimams 

naudojama LHMT 2019 m. spalio 21 d. pateikta penkerių metų (2014-2018 m) Klaipėdos meteo-

rologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams, LHMT pa-

žyma pateikiama priede Nr. 3 „Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas“. 

Apibendrinti kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai esamai ir planuojamai situacijoms pateikti 37-

oje lentelėje. 

37 lentelė. Suskaičiuota maksimali kvapo pažemio koncentracija 

Teršalas, taikomas vidurkinimo 

laikotarpis, skaičiuojamas procen-

tilis 

Maks. koncentracija 

be fono 

Maks. koncentracija 

su fonu 

Maks. koncentracija 

artimiausioje gyve-

namojoje aplinkoje 

su fonu 

OUE/m3 OUE/m3 OUE/m3 

1 2 3 4 

Esama situacija 1 val. 98,08 

procentilio 
10,96 10,96 6,4 

Planuojama situacija 1 val. 98,08 

procentilio 
4,61 4,61 4,0 

 

Kvapo sklaidos žemėlapiai pateikti priede Nr. 3 „Esamos situacijos kvapo sklaidos žemėlapiai“ 

ir „Planuojamos situacijos kvapo sklaidos žemėlapiai“.  

Kvapo sklaidai naudotas žingsnio dydis – 100 m, receptorių skaičius –  1800. Oro taršos sklaidos 

modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai atitinka 

LKS-94 koordinačių sistemą. 

Apibendrinti kvapų sklaidos skaičiavimo rezultatai pateikiami 38-oje lentelėje.  

38 lentelė. Suskaičiuota maksimali kvapo pažemio koncentracija prie sklypo ribų ir artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje   
 

Kvapų vertinimo vieta 
Suskaičiuota kvapo 

koncentracija be fono, OUE/m3 

Suskaičiuota kvapo 

koncentracija su fonu, 

OUE/m3 

Esama situacija 1 val. 98,08 procentilio 

Šiaurinė sklypo dalis  5,5-9,2 5,5-9,2 

Rytinė sklypo dalis 3,2-7,1 3,2-7,1 
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Kvapų vertinimo vieta 
Suskaičiuota kvapo 

koncentracija be fono, OUE/m3 

Suskaičiuota kvapo 

koncentracija su fonu, 

OUE/m3 

Pietinė sklypo dalis 2,7-6,3 2,7-6,3 

Vakarinė sklypo dalis 2,7-8,0 2,7-8,0 

Šermukšnių g. 28 6,40 6,40 

Planuojama situacija 1 val. 98,08 procentilio 

Šiaurinė sklypo dalis  3,7-4,6 3,7-4,6 

Rytinė sklypo dalis 1,6-4,3 1,6-4,3 

Pietinė sklypo dalis 1,5-3,7 1,5-3,7 

Vakarinė sklypo dalis 1,6-4,0 1,6-4,0 

Šermukšnių g. 28 4,0 4,0 

 

IŠVADOS 

1. Atlikti sklaidos skaičiavimai parodė, jog suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija 

šiuo metu yra už Bendrovės sklypo ribos, UAB KJKK „Bega“ teritorijoje, ir sudaro  

10,96 OUE/m3. Ties Bendrovės sklypų ribomis suskaičiuota kvapo koncentracija sudaro 

nuo 2,5 iki 9,2 OUE/m3. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimali kvapo kon-

centracija sudaro 6,40 OUE/m3 ir neviršija leidžiamos ribinės kvapo vertės - 8 OUE/m3. 

Atlikti skaičiavimai įvertinus foninę taršą parodė, jog maksimali kvapo koncentracija taip 

pat sudaro 10,96 OUE/m3. 

2. Atlikti skaičiavimai parodė, jog kvapų tarša įgyvendinus PŪV (modernizavus nuotekų 

barą) sprendinius ir įdiegus planuojamas taršos mažinimo priemones žymiai sumažės. 

Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija įdiegus oro taršos ir kvapų mažinimo prie-

mones tiek be fono, tiek su fonu sudarys 4,61 OUE/m3 ir neviršys pagal 2019 m. rugpjū-

čio 1 d. patvirtintas HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios 5 

OUE/m3 ribinės vertės. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimali kvapo koncent-

racija sudarys apie 4 OUE/m3 ir taip pat neviršys nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios 

5 OUE/m3 ribinės kvapo vertės. 

5.3 Fizikinės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas 

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai 

atlikti atlikti kompiuterine programa „DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) 

(versija 2019 MR 2).  

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie bus 

eksploatuojami ūkinės veiklos objekto teritorijoje po planuojamos veiklos sprendinių įgyvendi-

nimo. 

AB „Grigeo Klaipėda“ sukeliamas triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant 3-is variantus: 

✓ I variantas: Esamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas su fonu. Įvertinami tik esa-

mi stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie yra eksploatuojami AB „Grigeo Klai-

pėda“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. teritorijoje, kartu įvertinant ir greta esančioje 

KJKK „Bega“ Nemuno g. 2B, Klaipėdos m. sav. teritorijoje eksploatuojamus triukšmo 

šaltinius. 

✓ II variantas: Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas su fonu. Įvertinami 

esami ir planuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie bus eksploatuojami 

AB „Grigeo Klaipėda“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. teritorijoje po modernizavimo 
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sprendinių įgyvendinimo, kartu įvertinant ir greta esančioje KJKK „Bega“ Nemuno g. 

2B, Klaipėdos m. sav. teritorijoje eksploatuojamus triukšmo šaltinius. 

✓ III variantas: Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas be fono. Įvertinami 

esami ir planuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie bus eksploatuojami 

tik AB „Grigeo Klaipėda“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. teritorijoje po modernizavimo 

sprendinių įgyvendinimo. 

Autotransporto ir geležinkelio transporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios 

ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje nenagrinėjamas, kadangi po planuojamos ūkinės 

veiklos (nuotekų baro modernizavimo) sprendinių įgyvendinimo autotransporto ar geležinkelio 

transporto srautai nesikeis, o autotransporto netgi sumažės, nes nebebus vežamos filtrato nuote-

kos iš NVĮ Dumpių k., todėl PŪV sprendiniai autotransporto ir geležinkelio transporto sukelia-

mo triukšmo lygio pokyčiui įtakos neturės, skaičiavimus atlikti netikslinga. Esamas PŪV autot-

ransporto srautas yra įtrauktas į Klaipėdos miesto savivaldybės susiekimo plėtros studiją, bei joje 

pateikiamus eismo intensyvumo duomenis viešojo naudojimo gatvėse ir įvertintas rengiant stra-

teginius Klaipėdos m. sav. triukšmo sklaidos žemėlapius patvirtintus 2019-02-21 tarybos spren-

dimu Nr. T2-52. Taip pat, atliekant sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą, vertinami tik ūki-

nės veiklos objekto teritorijoje veikiantys triukšmo šaltiniai. 

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis vertinamas artimiausių gyvenamosios paskirties pasta-

tų aplinkoje adresu Nemuno g. Nr. 2, Nr. 51, Minijos g. Nr. 11, Nr. 49, Nr. 51, Nr. 53, Nr. 59, 

Bijūnų g. Nr. 7, Šermukšnių g. Nr. 1-29, Rūtų g. Nr. 4, Alyvų g. Nr. 2A-10, Lelijų g. Nr. 3, Gėlių 

g. Nr. 4-12, Lakštučių g. Nr. 6, Nr. 8, Gegučių g. Nr. 5-7, Nr. 10-16, Varnėnų g. Nr. 1.  

Visuomeninės paskirties pastatai yra adresu Nemuno g. Nr. 2 (socialinių mokslų kolegija)  ir Nr. 

51 (viešbutis). 

5.3.1 Esamų stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo emisijos duomenys 

Atliekant ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, įvertintas objekto teritorijoje 

esamų technologinių įrenginių skleidžiamas garso galios lygis (LwA, dB(A)) bei technologinių 

įrenginių, kurie planuojami uždarose patalpose ar pastatuose, sukeliamas garso slėgio lygis (LpA, 

dB(A)), įvertinant patalpą ar pastatą kaip triukšmo šaltinį. Skaičiuojant iš patalpų į aplinką 

sklindantį triukšmą, vertinamas išorinių pastato atitvarų garso izoliacijos rodiklis (Rw, dB). 

Naudoti triukšmo šaltinių tipai: 

✓ patalpos ir pastatai vertinami kaip tūriniai triukšmo šaltiniai, kuriuos sudaro vertikalūs 

plotiniai (Vp) ir horizontalūs plotiniai (Hp) triukšmo šaltiniai. Išorinėms šių patalpų ar 

pastatų atitvaroms taikomas garso izoliacijos rodiklis Rw;  

✓ pastatų fasaduose esantys langai ir vartai vertinami kaip taškiniai (Ta) triukšmo šaltiniai. 

Atsižvelgiant į konstrukcines šių elementų savybes, taip pat įvertintas garso izoliacijos 

rodiklis Rw; 

✓ technologiniai įrenginiai, esantys ne patalpose, vertinami kaip taškiniai (Ta) triukšmo 

šaltiniai;  

✓ autokrautuvų darbo zonos ir lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės vertinamos kaip 

horizontalūs plotiniai (Hp) triukšmo šaltiniai. 
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Pastatų ar patalpų, kurios vertinamos kaip tūriniai triukšmo šaltiniai, išorinių atitvarų garso 

izoliacijos rodiklis Rw: 

✓ makulatūros paruošimo pastatas: dujų silikato blokas, silikatinės plytos, tinkas arba 

metaliniai profiliai ir profiliuota skarda, bendras išorinės atitvaros storis – 250 mm. Pagal 

modeliavimo programos duomenų bazę, analogiško storio ir medžiagiškumo atitvaros 

garso izoliacijos rodiklis Rw yra 52 dB;  

✓ gamybinis pastatas (kartono masės paruošimo cechas, kartono gamybos cechas, gatavos 

produkcijos pjaustymo cechas): dujų silikato blokas, silikatinės plytos, tinkas arba 

metaliniai profiliai ir profiliuota skarda, bendras išorinės atitvaros storis – 250 mm. Pagal 

modeliavimo programos duomenų bazę, analogiško storio ir medžiagiškumo atitvaros 

garso izoliacijos rodiklis Rw yra 52 dB;  

✓ gamtinių dujų katilinės pastatas: profiliuota skarda su apšiltinimo medžiaga, kurios storis 

– 100 mm. Pagal modeliavimo programos duomenų bazę, analogiško storio ir 

medžiagiškumo atitvaros garso izoliacijos rodiklis Rw yra 32 dB;  

✓ biokuro katilinės pastatas: „Sandwich“ tipo plokštės su apšiltinimo medžiaga, kurios 

storis 150 mm. Pagal modeliavimo programos duomenų bazę, analogiško storio ir 

medžiagiškumo atitvaros garso izoliacijos rodiklis Rw yra 35 dB;  

✓ biokuro sandėlio pastatas: gelžbetoninės (toliau g/b) plokštės, kurių storis – 250 mm. 

Pagal modeliavimo programos duomenų bazę, analogiško storio ir medžiagiškumo 

atitvaros garso izoliacijos rodiklis Rw yra 52 dB;  

✓ siurblinės pastatas: profiliuota skarda su apšiltinimo medžiaga, kurios storis – 100 mm. 

Pagal modeliavimo programos duomenų bazę, analogiško storio ir medžiagiškumo 

atitvaros garso izoliacijos rodiklis Rw yra 32 dB;  

✓ atliekų presavimo ir šalinimo pastatas: dujų silikato blokas, silikatinės plytos, tinkas arba 

metaliniai profiliai ir profiliuota skarda, bendras išorinės atitvaros storis – 250 mm. Pagal 

modeliavimo programos duomenų bazę, analogiško storio ir medžiagiškumo atitvaros 

garso izoliacijos rodiklis Rw yra 52 dB. 

Garso slėgio lygis LpA pastatuose ir jų patalpose nustatytas atliekant akustinius triukšmo mata-

vimus, nustatant ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT vidaus patalpose prie išorinių pastatų atit-

varų. Parengta matavimų programa su matavimų pozicijomis pateikiama priede Nr. 3 „Triukšmo 

matavimo programa“. Akustinių triukšmo matavimų protokolas Nr. U21-07- AT, 2021-01-25 

pateiktas priede Nr. 3 „Akustinio triukšmo matavimo darbo protokolas“. 

Informacija apie tūrinių triukšmo šaltinių akustines savybes ir veikimo režimą pateikta 39-oje 

lentelėje. 
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39 lentelė. Ūkinės veiklos objekto teritorijoje esamų patalpų ar pastatų (tūriniai triukšmo šaltiniai: verti-

kalūs plotiniai ir horizontalūs plotiniai) akustinės savybės 

Stacionaraus triukšmo šaltinio 

pavadinimas, žymėjimas 

Garso slėgio 

lygis,  

LpA, dB(A) 

Išorinių atitvarų 

garso izoliacijos 

rodiklis, 

Rw, dB 

Triukšmo šaltinio 

veikimo laikas 

diena / vakaras / 

naktis, min. 

Triukšmo šalti-

nio tipas 

1 2 3 4 5 

Makulatūros paruošimo pastatas 

Stogas (ašys J-H; 1-10) LpA 61,2 dB(A) 52 dB 

720 / 180 / 540 

Hp 

Stogas (ašys D-H; 1-10) LpA 72,2 dB(A) 52 dB Hp 

Stogas (ašys A-D; 7-10) LpA 88,7 dB(A) 52 dB Hp 

Rytinis fasadas (ašys F-H) LpA 72,2 dB(A) 52 dB Vp 

Rytinis fasadas  

(ašys A-D, 0-8,85 m) 
LpA 85,0 dB(A) 52 dB Vp 

Rytinis fasadas  

(ašys A-D, 8,85-17,7 m) 
LpA 88,7 dB(A) 52 dB Vp 

Pietinis fasadas (ašys 1-7) LpA 69,0 dB(A) 52 dB Vp 

Vakarinis fasadas (ašys D-H) LpA 69,0 dB(A) 52 dB Vp 

Šiaurinis fasadas (ašys 1-10) LpA 61,2 dB(A) 52 dB Vp 

Atliekų presavimo ir šalinimo pastatas 

Stogas LpA 77,9 dB(A) 52 dB 

720 / 180 / 540 

Hp 

Rytinis fasadas LpA 77,9 dB(A) 52 dB Vp 

Pietinis fasadas LpA 77,9 dB(A) 52 dB Vp 

Vakarinis fasadas LpA 77,9 dB(A) 52 dB Vp 

Gamtinių dujų katilinės pastatas 

Stogas LpA 91,1 dB(A) 32 dB 

720 / 180 / 540 

Hp 

Rytinis fasadas LpA 91,1 dB(A) 32 dB Vp 

Pietinis fasadas LpA 84,0 dB(A) 32 dB Vp 

Vakarinis fasadas LpA 83,1 dB(A) 32 dB Vp 

Biokuro katilinės pastatas 

Stogas  LpA 82,0 dB(A) 35 dB 

720 / 180 / 540 

Hp 

Rytinis fasadas (ašys H-K) LpA 79,6 dB(A) 35 dB Vp 

Pietinis fasadas (ašys 5-7) LpA 81,1 dB(A) 35 dB Vp 

Pietinis fasadas  

(ašys 7-9, 11,5-20,9 m) 
LpA 81,1 dB(A) 35 dB Vp 

Vakarinis fasadas  LpA 82,0 dB(A) 35 dB Vp 

Šiaurinis fasadas LpA 82,0 dB(A) 35 dB Vp 

Biokuro sandėlio pastatas 

Stogas LpA 80,7 dB(A) 52 dB 

720 / 180 / 540 

Hp 

Šiaurinis fasadas LpA 80,7 dB(A) 52 dB Vp 

Rytinis fasadas LpA 80,7 dB(A) 52 dB Vp 

Pietinis fasadas LpA 80,7 dB(A) 52 dB Vp 

Vakarinis fasadas LpA 80,7 dB(A) 52 dB Vp 

Siurblinės pastatas 

Stogas LpA 85,1 dB(A) 32 dB 

720 / 180 / 540 

Hp 

Šiaurinis fasadas LpA 85,1 dB(A) 32 dB Vp 

Rytinis fasadas LpA 85,1 dB(A) 32 dB Vp 

Pietinis fasadas LpA 85,1 dB(A) 32 dB Vp 

Vakarinis fasadas LpA 85,1 dB(A) 32 dB Vp 

Gamybinis pastatas I-as aukštas 

Rytinis fasadas 

(ašys 1-10, 0-6,0 m) 
LpA 78,9 dB(A) 52 dB 

720 / 180 / 540 

Vp 

Rytinis fasadas 

(ašys 10-24, 0-6,0 m) 
LpA 85,6 dB(A) 52 dB Vp 

Rytinis fasadas 

(ašys 28-32; 35-42, 0-6,0 m) 
LpA 71,6 dB(A) 52 dB Vp 

Rytinis fasadas LpA 83,1 dB(A) 52 dB Vp 
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Stacionaraus triukšmo šaltinio 

pavadinimas, žymėjimas 

Garso slėgio 

lygis,  

LpA, dB(A) 

Išorinių atitvarų 

garso izoliacijos 

rodiklis, 

Rw, dB 

Triukšmo šaltinio 

veikimo laikas 

diena / vakaras / 

naktis, min. 

Triukšmo šalti-

nio tipas 

1 2 3 4 5 

(ašys 49-53, 0-6,0 m) 

Rytinis fasadas 

(ašys 63-87, 0-6,0 m) 
LpA 44,0 dB(A) 52 dB Vp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 1-9, 0-6,0 m) 
LpA 80,8 dB(A) 52 dB Vp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 16-19, 0-6,0 m) 
LpA 64,4 dB(A) 52 dB Vp 

Stogas (ašys 25-39, A-F) LpA 62,8 dB(A) 52 dB Vp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 25-39, 0-21 m) 
LpA 62,8 dB(A) 52 dB Vp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 39-46, 0-6,0 m) 
LpA 73,3 dB(A) 52 dB Vp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 46-53, 0-6,0 m) 
LpA 64,8 dB(A) 52 dB Vp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 53-67, 0-6,0 m) 
LpA 74,5 dB(A) 52 dB Vp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 67-87, 0-6,0 m) 
LpA 44,0 dB(A) 52 dB Vp 

Gamybinis pastatas II-as aukštas 

Stogas (ašys 1-10, F-J) LpA 87,0 dB(A) 52 dB 

720 / 180 / 540 

Hp 

Rytinis fasadas 

(ašys 1-10, 6,0-15,0 m) 
LpA 87,0 dB(A) 52 dB Vp 

Stogas (ašys 10-25, F-J) LpA 85,1 dB(A) 52 dB Hp 

Rytinis fasadas 

(ašys 10-25, 6,0-21,0 m) 
LpA 85,1 dB(A) 52 dB Vp 

Stogas (ašys 25-35, F-J) LpA 83,4 dB(A) 52 dB Hp 

Rytinis fasadas 

(ašys 25-35, 6,0-21,0 m) 
LpA 83,4 dB(A) 52 dB Vp 

Stogas (ašys 35-45, F-J) LpA 83,3 dB(A) 52 dB Hp 

Rytinis fasadas 

(ašys 35-45, 6,0-21,0 m) 
LpA 83,3 dB(A) 52 dB Vp 

Stogas (ašys 45-57, F-J) LpA 83,6 dB(A) 52 dB Hp 

Rytinis fasadas 

(ašys 45-57, 6,0-21,0 m) 
LpA 83,6 dB(A) 52 dB Vp 

Stogas (ašys 57-83, F-J) LpA 83,7 dB(A) 52 dB Hp 

Rytinis fasadas 

(ašys 57-83, 6,0-15,0 m) 
LpA 83,7 dB(A) 52 dB Vp 

Stogas (ašys 1-9, A-F) LpA 74,9 dB(A) 52 dB Hp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 1-2; 8-9, 6,0-15,0 m) 
LpA 74,9 dB(A) 52 dB Vp 

Stogas (ašys 5-7, A-B) LpA 89,6 dB(A) 52 dB Hp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 5-7, 6,0-15,0 m) 
LpA 89,6 dB(A) 52 dB Vp 

Stogas (ašys 21-23, A-D) LpA 81,2 dB(A) 52 dB Hp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 21-23, 6,0-21,0 m) 
LpA 81,2 dB(A) 52 dB Vp 

Stogas (ašys 39-45, A-F) LpA 81,2 dB(A) 52 dB Hp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 39-45, 6-21,0 m) 
LpA 81,2 dB(A) 52 dB Vp 

Stogas (ašys 45-67, A-F) LpA 79,4 dB(A) 52 dB Hp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 45-57, 6-21,0 m) 
LpA 79,4 dB(A) 52 dB Vp 

Vakarinis fasadas 

(ašys 57-67, 6-15,0 m) 
LpA 79,4 dB(A) 52 dB Vp 
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• Hp – horizontalus plotinis triukšmo šaltinis; Vp – vertikalus plotinis triukšmo šaltinis; 

• Jei triukšmo lygis prie atitinkamo fasado visame jo ilgyje ar aukštyje nėra vienodas, nurodomos fasadų ašys bei fasado 

aukštis. 

 

Vertinant pastatų fasaduose įrengtų langų ir vartų įtaką triukšmo sklaidai, naudojamas atitinka-

mas patalpose nustatytas garso slėgio lygis LpA. Garso slėgio lygis nustatytas atliekant akustinius 

triukšmo matavimus, įvertinant ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT vidaus patalpose prie išori-

nių pastatų atitvarų. Parengta matavimų programa su matavimų pozicijomis pateikiama priede 

Nr. 3 „Triukšmo matavimo programa“. Akustinių triukšmo matavimų protokolas Nr. U21-07-

AT, 2021-01-25 pateiktas priede Nr. 3 „Akustinio triukšmo matavimo darbo protokolas“. Taip 

pat įvertinamas langų ir vartų garso izoliacijos rodiklis Rw: 

✓ vartai: pagal programos duomenų bazę analogiškos konstrukcijos metaliniams pakelia-

miems vartams garso izoliacijos rodiklis Rw yra 26 dB;  

✓ langai: pagal programos duomenų bazę analogiškos konstrukcijos stiklo paketams garso 

izoliacijos rodiklis Rw yra 27 dB. 

Technologiniams įrenginiams, kurie yra eksploatuojami ne patalpose ar pastatuose, pateikiamas 

garso galios lygis Lwa arba garso slėgio lygis LpA su nurodytu atstumu nuo įrenginio, kuris nusta-

tytas pagal analogiškų parametrų įrenginių technines specifikacijas. Informacija apie kitų techno-

loginių įrenginių skleidžiamą triukšmą pateikta priede Nr. 3 „Techninės specifikacijos“. Jei in-

formacijos apie technologinio įrenginio skleidžiamą triukšmą nėra, garso galios lygis LwA nusta-

tomas pagal modeliavimo programą, naudojant pagrindinius įrangos el. variklių parametrus: ga-

lią, kW, el. variklio apsukų skaičių, aps./min. 

Informacija apie triukšmo šaltinių, veikiančių pastatų ir patalpų išorėje, akustines savybes ir vei-

kimo režimą pateikta 40-oje lentelėje.  

40 lentelė. Ūkinės veiklos objekto teritorijoje eksploatuojamų technologinių įrenginių, langų ir vartų pas-

tatų fasaduose (taškiniai triukšmo šaltiniai) akustinės savybės 

Stacionaraus triukšmo 

šaltinio pavadinimas, žy-

mėjimas 

Kiekis, 

vnt. 

Garso 

galios/slėgio lygis,  

LwA/LpA, dB(A) 

Garso 

izoliacijos 

rodiklis, 

Rw, dB 

Triukšmo šalti-

nio veikimo 

laikas diena / 

vakaras / naktis, 

min. 

Triukšmo 

šaltinio 

tipas 

Makulatūros paruošimo pastatas 

Vartai (rytinis fasadas) 1 vnt. LpA 72,2 dB(A) 26 dB 

720 / 180 / 540 

Ta 

Vartai (pietinis fasadas) 4 vnt. LpA 69,0 dB(A) 26 dB Ta 

Vartai (šiaurinis fasadas) 2 vnt. LpA 61,2 dB(A) 26 dB Ta 

Langai (rytinis fasadas) 4 vnt. LpA 85,0 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (rytinis fasadas) 4 vnt. LpA 88,7 dB(A) 27 dB Ta 

Gamtinių dujų katilinės pastatas 

Vartai (rytinis fasadas) 1 vnt. LpA 91,1 dB(A) 26 dB 
720 / 180 / 540 

Ta 

Langai (rytinis fasadas) 10 vnt. LpA 91,1 dB(A) 27 dB Ta 

Biokuro katilinės pastatas 

Sieniniai ventiliatoriai 3 vnt. 
LpA 72,0 dB(A) 

1,0 m atstumu 
- 

720 / 180 / 540 

Ta 

Vartai (pietinis fasadas) 1 vnt. LpA 81,1 dB(A) 26 dB Ta 

Vartai (šiaurinis fasadas) 1 vnt. LpA 82,0 dB(A) 26 dB Ta 
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Stacionaraus triukšmo 

šaltinio pavadinimas, žy-

mėjimas 

Kiekis, 

vnt. 

Garso 

galios/slėgio lygis,  

LwA/LpA, dB(A) 

Garso 

izoliacijos 

rodiklis, 

Rw, dB 

Triukšmo šalti-

nio veikimo 

laikas diena / 

vakaras / naktis, 

min. 

Triukšmo 

šaltinio 

tipas 

Langai (rytinis fasadas) 5 vnt. LpA 79,6 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (rytinis fasadas) 2 vnt. LpA 82,0 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (pietinis fasadas) 9 vnt. LpA 81,1 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (vakarinis fasadas) 5 vnt. LpA 82,0 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (šiaurinis fasadas) 14 vnt. LpA 82,0 dB(A) 27 dB Ta 

Gamybinis pastatas 

Stoginiai ventiliatoriai 8 vnt. LwA 87,2 dB(A) - 

720 / 180 / 540 

Ta 

Vartai (vakarinis fasadas) 2 vnt. LwA 74,5 dB(A) 26 dB Ta 

Vartai (vakarinis fasadas) 6 vnt. LwA 44,0 dB(A) 26 dB Ta 

Langai (vakarinis fasadas) 2 vnt. LpA 74,9 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (vakarinis fasadas) 13 vnt. LpA 62,8 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (vakarinis fasadas) 10 vnt. LpA 79,4 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (vakarinis fasadas) 4 vnt. LpA 74,5 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (vakarinis fasadas) 21 vnt. LpA 83,7 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (rytinis fasadas) 24 vnt. LpA 83,7 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (rytinis fasadas) 2 vnt. LpA 44,4 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (rytinis fasadas) 9 vnt. LpA 83,6 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (rytinis fasadas) 9 vnt. LpA 83,3 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (rytinis fasadas) 10 vnt. LpA 83,4 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (rytinis fasadas) 14 vnt. LpA 85,1 dB(A) 27 dB Ta 

Langai (rytinis fasadas) 4 vnt. LpA 87,0 dB(A) 27 dB Ta 

• Ta – taškinis triukšmo šaltinis; 

• Jei prie technologinių įrenginių pateiktas garso slėgio lygis LpA, tuomet šių įrenginių garso galios lygis LwA triukšmo 

sklaidos skaičiavimuose koreguojamas taip, kad atitiktų nurodytą garso slėgio lygį atitinkamu atstumu. 

 

Autokrautuvams, kurie eksploatuojami ne patalpose ar pastatuose, pateikiamas garso slėgio lygis 

LpA, nustatytas profesinės rizikos vertinimo metu krautuvo operatoriaus darbo vietoje. Profesinės 

rizikos įvertinimo kortelė Nr. 4, 2018-12-10 pateikiama priede Nr. 3 „Techninės specifikacijos“. 

Informacija apie autokrautuvų akustines savybes ir veikimo režimą pateikta 41-oje lentelėje.  

41 lentelė. Ūkinės veiklos objekto teritorijoje eksploatuojamų autokrautuvų (plotinis triukšmo šaltinis) 

akustinės savybės 

Stacionaraus triukšmo šaltinio 

pavadinimas, žymėjimas 
Kiekis, vnt. 

Garso slėgio lygis,  

LpA, dB(A) 

Triukšmo šaltinio 

veikimo laikas diena 

/ vakaras / naktis, 

min. 

Triukšmo 

šaltinio tipas 

Makulatūros saugojimo aikštelė (V20UEB10) 

Autokrautuvas (2 vnt. darbo 

zonų prie makulatūros paruoši-

mo pastato) 

2 LpA 82,6 dB(A) 0 / 0 / 0 Hp 

• Hp – horizontalus plotinis triukšmo šaltinis; 

• Jei prie krautuvų pateiktas garso slėgio lygis LpA, tuomet garso galios lygis LwA triukšmo sklaidos skaičiavimuose 

koreguojamas taip, kad atitiktų nurodytą garso slėgio lygį krautuvo operatoriaus darbo vietoje. 
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Taip pat kaip stacionarūs triukšmo šaltiniai vertinamos ir lengvųjų autotransporto priemonių sto-

vėjimo aikštelės: 

✓ 14-os vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė prie rytinio katilinės pastato fasado. 

Darbuotojai į stovėjimo aikštelę atvyksta ir iš jos išvyksta dienos (7-19 val.) metu. Stovė-

jimo aikštelė vertinama kaip horizontalus plotinis (Hp) triukšmo šaltinis; 

✓ 10-ies vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė prie šiaurinio katilinės pastato fasa-

do. Darbuotojai į stovėjimo aikštelę atvyksta ir iš jos išvyksta dienos (7-19 val.) metu. 

Stovėjimo aikštelė vertinama kaip horizontalus plotinis (Hp) triukšmo šaltinis. 

5.3.2 Planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo 

triukšmo emisijos duomenys 

Vertinamų planuojamų technologinių įrenginių, kurie bus eksploatuojami ne patalpose ir pasta-

tuose, sukeliamas garso slėgio lygis LpA su nurodytu atstumu nuo įrenginio, nustatytas pagal ga-

mintojų/tiekėjų pateiktą informaciją. Įvertinama ir papildoma galimybė atitinkamų įrenginių su-

keliamo triukšmo slopinimui. Jei informacijos apie technologinio įrenginio skleidžiamą triukšmą 

nėra, garso galios lygis LwA nustatomas pagal modeliavimo programą, naudojant pagrindinius 

įrangos el. variklių parametrus: galią, kW, el. variklio apsukų skaičių, aps./min. 

Informacija apie planuojamų triukšmo šaltinių, veiksiančių pastatų ir patalpų išorėje, akustines 

savybes ir veikimo rėžimą pateikta 42-oje lentelėje.  

42 lentelė. Ūkinės veiklos objekto teritorijoje planuojamų technologinių įrenginių (taškiniai triukšmo 

šaltiniai) akustinės savybės 

Stacionaraus triukšmo 

šaltinio pavadinimas, 

žymėjimas 

Kiekis, 

vnt. 

Garso 

galios/slėgio lygis,  

LwA/LpA, dB(A) 

Garso 

galios/slėgio 

lygis,  

LwA/LpA, dB(A) 

su papildomu 

triukšmo slopi-

nimu 

Triukšmo šalti-

nio veikimo 

laikas diena / 

vakaras / naktis, 

min. 

Triukšmo 

šaltinio 

tipas 

Makulatūros paruošimo pastatas 

Stoginiai ventiliatoriai 1 vnt. LwA 87,2 dB(A) - 720 / 180 / 540 Ta 

Nuotekų tvarkymo ūkio aikštelė 

Orapūtė biodujų buferinei 

talpai 
1 vnt. 

LpA 82 dB(A) 

1,5 m atstumu 

LpA 72 dB(A) 

1,5 m atstumu 
720 / 180 / 540 Ta 

Buferinės talpos apsaugi-

nis vožtuvas 
1 vnt. 

LpA 72 dB(A) 

1,5 m atstumu 

LpA 62 dB(A) 

1,5 m atstumu 
720 / 180 / 540 Ta 

Perteklinių biodujų degi-

nimo fakelas  
1 vnt. 

LpA 82 dB(A) 

1,5 m atstumu 
- 15 / 15 / 15 Ta 

Biodujų džiovintuvas 1 vnt. 
LpA 55 dB(A) 

1,5 m atstumu 
- 720 / 180 / 540 Ta 

• Ta – taškinis triukšmo šaltinis; 

• Jei prie technologinių įrenginių pateiktas garso slėgio lygis LpA, tuomet šių įrenginių garso galios lygis LwA triukšmo 

sklaidos skaičiavimuose koreguojamas taip, kad atitiktų nurodytą garso slėgio lygį atitinkamu atstumu; 

• Triukšmo sklaidos skaičiavimuose naudojamas triukšmo lygis su papildomu triukšmo slopinimu. 
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5.3.3 Informacija apie esamus mobilius triukšmo šaltinius 

Atliekant ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, įvertinti ir mobilūs triukšmo 

šaltiniai (lengvosios ir sunkiosios autotransporto priemonės, geležinkelio vagonų sąstatai), vei-

kiantys ūkinės veiklos objekto teritorijoje. 

Triukšmo vertinimo ataskaitoje naudoti triukšmo šaltinių tipai: 

✓ Autotransporto (lengvosios ir sunkiosios autotransporto priemonės) judėjimo trajektorijos 

vertinamos kaip linijiniai triukšmo šaltiniai (Ln); 

✓ Geležinkelio transporto (lokomotyvas ir vagonų sąstatas) judėjimo trajektorija vertinama 

taip pat kaip linijinis triukšmo šaltinis (Ln). 

Informacija apie sunkiųjų autotransporto priemonių srautus bei atvykimo ir išvykimo laiką pa-

teikta 43-ioje lentelėje. 

43 lentelė. Esami lengvųjų ir sunkiųjų autotransporto priemonių srautai per parą 

Autotransporto priemonių paskirtis 
Diena (7-19 

val.), vnt. 

Vakaras (19-22 

val.), vnt. 

Naktis (22-7 

val.), vnt. 

Triukšmo 

šaltinio tipas 

Lengvosios autotransporto priemonės 

Darbuotojų autotransporto priemonės 24 - - Ln 

Sunkiosios autotransporto priemonės 

Makulatūrą atvežančios autotransporto 

priemonės 
28 - - Ln 

Chemines medžiagas atvežančios 

autotransporto priemonės 
4 - - Ln 

Pagamintą produkciją išvežančios 

autotransporto priemonės 
26 - - Ln 

Biokurą atvežančios autotransporto 

priemonės 
12 - - Ln 

Makulatūros rūšiavimo atliekas 

išvežantis autotransportas 
2 - - Ln 

Pelenus išvežantis autotransportas 1 - - Ln 

Kitas atliekas išvežantis autotransportas 1 - - - 

• Ln – linijinis triukšmo šaltinis; 

• Pelenus ir kitas atliekas išvežantis autotransportas į teritoriją atvyksta tik 10 kartų per mėnesį. Skaičiavimuose 

vertinamas blogiausias galimas variantas, kad visos autotransporto priemonės į teritoriją atvyksta tą pačią dieną, 

todėl priimta, kad pelenus ir kitas atliekas išvežančių autotransporto priemonių atvyks po 1 vnt. 

• Transporto priemonių srautai pateikti vnt. per atitinkamą paros periodą. Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus 

vertinamas transporto priemonių judėjimas į abi puses (atvykimas/išvykimas), todėl transporto srautai didinami 

dvigubai; 

 

Taip pat vertinamas ir geležinkelio transporto judėjimas teritorijoje. Informacija apie geležinke-

lio transporto vagonų sąstatų skaičių bei atvykimo ir išvykimo laiką pateikta 44-oje lentelėje. 

 

44 lentelė. Esamas geležinkelio transporto vagonų sąstatų srautas per parą 

Geležinkelio transportas 
Diena (7-19 

val.), vnt. 

Vakaras (19-22 

val.), vnt. 

Naktis (22-7 

val.), vnt. 

Triukšmo šalti-

nio tipas 

Geležinkelio autotransporto priemonės 

Geležinkelio transporto 

sąstatai  
1 - - Ln 

Sąstato vagonų skaičius 3 - - Ln 

• Ln – linijinis triukšmo šaltinis; 
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• Geležinkelio vagonų sąstatas atvyksta iki 2-jų kartų per savaitę. Skaičiavimuose vertinamas blogiausias galimas 

variantas, kad 1-as sąstatas į teritoriją atvyksta tą pačią dieną, kaip ir vertinamos autotransporto priemonės; 

• Geležinkelio transporto priemonių srautai pateikti vnt. per atitinkamą paros periodą. Atliekant triukšmo sklaidos 

skaičiavimus vertinamas geležinkelio transporto sąstatų judėjimas į abi puses (atvykimas/išvykimas), todėl sąstatų ir 

vagonų skaičius didinami dvigubai. 

 

Po planuojamos ūkinės veiklos (nuotekų baro modernizavimo) sprendinių įgyvendinimo autot-

ransporto ir geležinkelio transporto srautai nesikeis, o autotransporto netgi sumažės, nes nebebus 

vežamos filtrato nuotekos iš NVĮ Dumpių k., todėl papildomų mobilių triukšmo šaltinių nenuma-

toma. 

5.3.4 Gretimybėje esančio objekto triukšmo šaltiniai 

Greta esančio objekto - KJKK „Bega“, veikiančio Nemuno g. 2B, Klaipėdos m. sav., eksploatuo-

jami triukšmo šaltiniai vertinami pagal 2019 m. parengtą „Sandėliavimo paskirties birių produk-

tų saugyklų, grūdų valomosios ir džiovyklos statyba ir eksploatavimas Nemuno g. 2, Klaipėdos 

m. sav.“ triukšmo vertinimo ataskaitą, kuri buvo rengiama atliekant PAV atranką „Žemės ūkio 

produktų saugyklos Nr. 3 su džiovykla statyba ir eksploatavimas, Nemuno g. 2, Klaipėdoje“. 

Informacija apie stacionarius ir mobilius triukšmo šaltinius pateikta priede Nr. 3 „Foniniai 

triukšmo šaltiniai“. 

5.3.5 Esamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas su fonu (I variantas) 

Skaičiuojant esamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą, vertinamas Ldienos (7-19 val.), Lvakaro (19-

22 val.) ir Lnakties (22-7 val.) triukšmo lygis, kadangi ūkinė veikla yra vykdoma visą parą. 

Įvertinami tik esami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie yra eksploatuojami AB 

„Grigeo Klaipėda“ (Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav.), kartu įvertinant ir greta esančioje KJKK 

„Bega“ (Nemuno g. 2B, Klaipėdos m. sav.) eksploatuojamus triukšmo šaltinius. 

Esamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai artimiausioje 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje pateikti 45-oje lentelėje. 

45 lentelė. Esamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninės 

paskirties pastatų aplinkoje 

Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties 

pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Minijos g. Nr. 51 46 45 36 

Minijos g. Nr. 53 46 45 34 

Bijūnų g. Nr. 7 32 31 27 

Šermukšnių g. Nr. 1-29 31-44 30-47 23-42 

Rūtų g. Nr. 4 40 38 32 

Alyvų g. Nr. 2A-10 30-40 29-39 23-30 

Lelijų g. Nr. 3 43 41 28 

Gėlių g. Nr. 4-12 43-46 41-44 28-29 

Lakštučių g. Nr. 6 50 48 34 

Lakštučių g. Nr. 8 48 46 32 

Gegučių g. Nr. 5-7 40-41 41-41 33-32 

Gegučių g. Nr. 10-16 39-43 40-44 33-38 
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Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties 

pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Varnėnų g. Nr. 1 48 50 45 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 4,0 m 

Nemuno g. Nr. 2 52 50 44 

Nemuno g. Nr. 51 58 59 54 

Minijos g. Nr. 11 38 38 33 

Minijos g. Nr. 49 46 45 37 

Minijos g. Nr. 59 43 42 34 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad esamos ūkinės veiklos ir esamų foninių triukšmo šaltinių sukeliamas Ldienos,  Lvaka-

ro ir Lnakties triukšmo lygis vertintų artimiausių gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų 

aplinkoje neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal 

HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą, išskyrus visuomeninės paskirties pastatą Nemuno g. Nr. 

51. Nustatyta, kad visuomeninės paskirties pastato Nemuno g. Nr. 51 aplinkoje Ldienos triukšmo 

lygis gali būti viršijamas iki 3 dB(A), Lvakaro ir Lnakties iki 9 dB(A). 

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai su fonu pateikiami priede 

Nr. 3 „Esamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas su fonu (I variantas)“.  

5.3.6 Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas su fonu (II variantas) 

Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos (nuotekų baro modernizavimo) sukeliamą triukšmą, 

vertinamas Ldienos (7-19 val.), Lvakaro (19-22 val.) ir Lnakties (22-7 val.) triukšmo lygis, kadangi 

ūkinė veikla yra vykdoma ir po planuojamos ūkinės veiklos sprendinių įgyvendinimo bus 

vykdoma visą parą. 

Įvertinami esami ir planuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie bus 

eksploatuojami AB „Grigeo Klaipėda“ (Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav.) po PŪV sprendinių 

įgyvendinimo, kartu įvertinant ir greta esančioje KJKK „Bega“ (Nemuno g. 2B, Klaipėdos m. 

sav.) eksploatuojamus triukšmo šaltinius. 

Skaičiavimais siekiama nustatyti kokią įtaką triukšmo lygio pokyčiui artimiausioje 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje turės AB „Grigeo Klaipėda“ 

planuojami triukšmo šaltiniai, kurie bus eksploatuojami po PŪV sprendinių įgyvendinimo. 

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai artimiausioje 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje pateikti 46-oje lentelėje. 

46 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ir visuo-

meninės paskirties pastatų aplinkoje 

Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties 

pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Minijos g. Nr. 51 46 45 36 

Minijos g. Nr. 53 46 45 34 

Bijūnų g. Nr. 7 32 31 27 

Šermukšnių g. Nr. 1-29 31-44 30-47 23-42 
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Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties 

pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Rūtų g. Nr. 4 40 38 32 

Alyvų g. Nr. 2A-10 30-40 29-39 23-30 

Lelijų g. Nr. 3 43 41 28 

Gėlių g. Nr. 4-12 43-46 41-44 28-29 

Lakštučių g. Nr. 6 50 48 34 

Lakštučių g. Nr. 8 48 46 32 

Gegučių g. Nr. 5-7 40-41 41-41 32-33 

Gegučių g. Nr. 10-16 39-48 40-44 33-38 

Varnėnų g. Nr. 1 48 50 45 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 4,0 m 

Nemuno g. Nr. 2 52 50 44 

Nemuno g. Nr. 51 58 59 54 

Minijos g. Nr. 11 38 38 33 

Minijos g. Nr. 49 46 45 38 

Minijos g. Nr. 59 43 42 34 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos ir esamų foninių triukšmo šaltinių sukeliamas Ldienos,  

Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis vertintų artimiausių gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pas-

tatų aplinkoje neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pa-

gal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą, išskyrus visuomeninės paskirties pastatą Nemuno g. 

Nr. 51. Nustatyta, kad visuomeninės paskirties pastato Nemuno g. Nr. 51 aplinkoje Ldienos 

triukšmo lygis gali būti viršijamas iki 3 dB(A), Lvakaro ir Lnakties iki 9 dB(A). 

Lyginant esamos ūkinės veiklos ir planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos 

skaičiavimo rezultatus (45 ir 46 lentelės), nustatyta, kad planuojama ūkinė veikla, įgyvendinus 

jos sprendinius, visuomeninės paskirties pastato aplinkoje Nemuno g. Nr. 51, kurioje atitinkamai 

yra viršijami Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo ribiniai dydžiai, triukšmo lygio padidėjimui įtakos 

neturės. 

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai su fonu pateikiami priede 

Nr. 3 „Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas su fonu (II variantas)“.  

5.3.7 Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas be fono (III variantas) 

Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą, vertinamas Ldienos (7-19 val.), Lvaka-

ro (19-22 val.) ir Lnakties (22-7 val.) triukšmo lygis, kadangi ūkinė veikla yra vykdoma ir po PŪV 

sprendinių įgyvendinimo bus vykdoma visą parą. 

Įvertinami esami ir planuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie bus eksploatuoja-

mi tik AB „Grigeo Klaipėda“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. teritorijoje po PŪV sprendinių 

įgyvendinimo. 

Skaičiavimais siekiama nustatyti tik vertinamo ūkinės veiklos objekto įtaką triukšmo lygiui arti-

miausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. 

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai artimiausioje 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje pateikti 47-oje lentelėje. 
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47 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ir visuo-

meninės paskirties pastatų aplinkoje 

Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties 

pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Minijos g. Nr. 51 32 32 32 

Minijos g. Nr. 53 30 30 30 

Bijūnų g. Nr. 7 25 24 24 

Šermukšnių g. Nr. 1-29 20-35 19-36 19-36 

Rūtų g. Nr. 4 32 32 32 

Alyvų g. Nr. 2A-10 22-29 19-29 19-29 

Lelijų g. Nr. 3 27 26 26 

Gėlių g. Nr. 4-12 24-25 23-24 23-24 

Lakštučių g. Nr. 6 31 31 31 

Lakštučių g. Nr. 8 28 28 28 

Gegučių g. Nr. 5-7 23-24 23-24 23-24 

Gegučių g. Nr. 10-16 21-22 20-21 20-21 

Varnėnų g. Nr. 1 20 19 19 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 4,0 m 

Nemuno g. Nr. 2 33 30 30 

Nemuno g. Nr. 51 23 23 23 

Minijos g. Nr. 11 27 25 25 

Minijos g. Nr. 49 35 35 33 

Minijos g. Nr. 59 31 30 30 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas Ldienos,  Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis ver-

tintų artimiausių gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje neviršys triukšmo 

ribinių dydžių, reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą 

punktą. 

Taip pat planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis vertinamas ir ties AB „Grigeo 

Klaipėda“ nuomojamų sklypo dalių ribomis bei ties KJKK „Bega“ nuomojamo sklypo ribomis, 

kadangi vertinamo ūkinės veiklos objekto nuomojamos sklypo dalys yra greta KJKK „Bega“ 

sklypo. 

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai ties ūkinės veik-

los objekto sklypų ribomis pateikti 48-oje lentelėje, o ties KJKK „Bega“ sklypo ribomis 49-oje 

lentelėje. 

48 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribo-

mis 

Vertinimo vieta 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Makulatūros paruošimo pastato, katilinės ir planuojamo nuotekų tvarkymo ūkio sklypo dalis 

Sklypo riba 32-61 26-59 26-57 

Gamybinio pastato sklypo dalis 

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

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

Vertinimo vieta 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Sklypo riba 29-63 28-49 28-49 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

49 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties KJKK „Bega“ sklypo ribomis 

Vertinimo vieta 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

KJKK „Bega“ sklypas 

Sklypo riba 30-46 30-45 30-45 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas Ldienos,  Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis ties 

vertinamo ūkinės veiklos objekto nuomojamų sklypų ribomis gali viršyti triukšmo ribinius dy-

džius, reglamentuojamus ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą. 

Ldienos triukšmo lygis gali būti viršijamas iki 8 dB(A), Lvakaro iki 9 dB(A), Lnakties iki 12 dB(A). 

Tačiau prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas Ldienos,  Lvakaro ir Lnakties 

triukšmo lygis neviršys už KJKK „Bega“ sklypo ribų. 

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami priede Nr. 3 

„Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas be fono (III variantas)“.  

IŠVADOS:  

✓ Prognozuojama, kad bendrovės triukšmo šaltinių sukeliamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties 

triukšmo lygis (be esamų foninių triukšmo šaltinių), vertintas artimiausių gyvenamosios 

ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamen-

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

✓ Prognozuojama, kad bendrovės ir esamų foninių triukšmo šaltinių sukeliamas Ldienos, Lva-

karo ir Lnakties triukšmo lygis, vertintas artimiausių gyvenamosios ir visuomeninės paskir-

ties pastatų aplinkoje, neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos 

objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą, išskyrus visuomeninės paskirties 

pastatą Nemuno g. Nr. 51. Tačiau lyginant esamos ūkinės veiklos ir planuojamos ūkinės 

veiklos (nuotekų baro modernizavimo) sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo rezulta-

tus, nustatyta, kad po planuojamos ūkinės veiklos sprendinių įgyvendinimo planuojama 

ūkinė veikla visuomeninės paskirties pastato aplinkoje Nemuno g. Nr. 51, kurioje atitin-

kamai yra viršijami Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo ribiniai dydžiai, triukšmo lygio padi-

dėjimui įtakos neturės. Taip pat pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m 

rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. T2-312 „Dėl žemės sklypo Nemuno g. 51, Klaipėdoje deta-

liojo plano patvirtinimo“ visuomeninės paskirties pastatui Nemuno g. Nr. 51 yra numaty-

ta triukšmo užtvara, kuri turėtų užtikrinti, jog triukšmo lygis šio pastato aplinkoje atitiktų 

Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygiui keliamus reikalavimus pagal HN 33:2011 1-os len-

telės 4-ą punktą. 

✓ Autotransporto ir geležinkelio transporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyve-

namosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje nenagrinėjamas, kadangi po pla-

nuojamos ūkinės veiklos (nuotekų baro modernizavimo) sprendinių įgyvendinimo autot-

ransporto ar geležinkelio transporto srautai nesikeis, o autotransporto netgi sumažės, nes 
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nebebus vežamos filtrato nuotekos iš NVĮ Dumpių k., todėl PŪV sprendiniai autotrans-

porto ir geležinkelio transporto sukeliamo triukšmo lygio pokyčiui įtakos neturės, skai-

čiavimus atlikti netikslinga. Esamas PŪV autotransporto srautas yra įtrauktas į Klaipėdos 

miesto savivaldybės susiekimo plėtros studiją, bei joje pateikiamus eismo intensyvumo 

duomenis viešojo naudojimo gatvėse ir įvertintas rengiant strateginius Klaipėdos m. sav. 

triukšmo sklaidos žemėlapius patvirtintus 2019-02-21 tarybos sprendimu Nr. T2-52. Taip 

pat, atliekant sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą, vertinami tik ūkinės veiklos ob-

jekto teritorijoje veikiantys triukšmo šaltiniai. 

5.3.8. Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga 

ir sąlygos 

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai 

atlikti kompiuterine programa „DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) (versi-

ja 2019 MR 2).  

Programos CadnaA galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vie-

no ar kelių tipų triukšmo šaltinius, įvertinant pastatų, kelių, tiltų ar viadukų bei kitų inžinerinių 

statinių akustinius parametrus, atsižvelgiant į teritorijos reljefą, meteorologines sąlygas bei kitus 

aplinkos parametrus. Programa taip pat gali įvertinti triukšmo mažinimo priemonių konstrukci-

nes savybes, garso izoliacijos indeksą, atspindžio ar absorbcijos koeficientus. Programos 

CadnaA pagalba galima greitai atlikti skirtingų infrastruktūros vystymo scenarijų sukeliamo 

triukšmo sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos plėtros ar 

triukšmo mažinimo priemonių variantą. Dienos, vakaro bei nakties triukšmo lygis skaičiuojamas 

įvertinant transporto eismo intensyvumą, taškinių bei plotinių triukšmo šaltinių skleidžiamą 

triukšmą.  

Naudotas skaičiavimo standartas. Programa CadnaA, yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos 

rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programos veikimas pagrįstas 

Europos Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei 

– ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29) bei Europos Parla-

mento ir Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.  

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų izolini-

jomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dB(A).  

Modeliavimo sąlygos:  

Vietovės meteorologinės sąlygos. Vietovės meteorologinės sąlygos įvertintos naudojant LHMT 

pateiktą penkerių metų (2014-01-01–2018-12-31) Klaipėdos meteorologijos stoties meteorologi-

nių duomenų suvestinę, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti 

meteorologiniai elementai, turintys įtakos triukšmo sklaidai: vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-

360°). Vėjo pasikartotinumo kryptis vertinama intervalais kas 30° (345°-15°; 15°-45°...). Kitos 

meteorologinės sąlygos priimamoms pagal 1981-2010 metų laikotarpio standartinę klimato nor-

mą (toliau – SKN): vidutinė metinė aplinkos temperatūra Klaipėdos mieste 6,0 °C, o santykinis 

drėgnumas 80,0 %. 

Koordinačių sistema. Triukšmo sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą.  

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


 
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamyba Klaipėdoje, Nemuno g. 2 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

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

Modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos žingsnio dydis ir mastelis. Triukšmo sklaidos 

skaičiavimo žingsnio dydis yra dx(m): 5; dy(m): 5, sklaidos žemėlapių mastelis – M 1:4000 ir 

M 1:2500.  

Kitos modeliavimo sąlygos. Modeliuojamos teritorijos žemės paviršiaus atspindžio ar sugerties 

potencialas (toliau – G koeficientas) – 0,2 (užstatytos ir asfaltuotos vietovės su plokščiais pavir-

šiais be vešlios augmenijos). 

Pagrindiniai parametrai sudarant triukšmo sklaidos žemėlapius: 

✓ Pagal LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir ver-

tinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas.“ daugiaaukščių gyvenamosios paskirties 

pastatų aplinkoje triukšmo sklaida skaičiuojama 4,0 ± 0,5 m aukštyje, o mažaaukščių – 

1,5 ± 0,5 m aukštyje. Vertinamoje teritorijoje vyrauja tiek mažaaukščiai (≤ 2 aukštai) tiek 

daugiaaukščiai (≥ 3 aukštai)  gyvenamosios paskirties pastatai, todėl triukšmo sklaida jų 

aplinkoje vertinama 1,5 m ir 4,0 m aukštyje; 

✓ Remiantis HN 33:2011 1-o skyriaus 2-u punktu, triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios 

ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypų ribas ne didesniu 

nei 40 m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato fasado, patiriančio 

didžiausią triukšmo lygį. Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatams, neturin-

tiems įregistruoto sklypo, triukšmo ribiniai dydžiai galioja tik gyvenamosios paskirties 

patalpose, todėl siekiant įvertinti triukšmo poveikį gyvenamosios ir visuomeninės paskir-

ties patalpoms triukšmo lygis vertinamas prie šių pastatų fasadų. Pagal LST ISO 1996-

2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso 

slėgio lygių nustatymas.“ triukšmo lygis vertinamas 0,5-2,0 m atstumu nuo atspindinčio 

paviršiaus, kuris šiuo atveju yra pastato fasadas. 

Prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT. Gauti 

triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinti vadovaujantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, 

Nr.75-3638, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-14) reikalavimais bei nustatytais ribiniais 

ekvivalentinio garso slėgio lygio dydžiais dienos (Ldienos) (7-19 val.), vakaro (Lvakaro) (19-22 val.) 

ir nakties (Lnakties) (22-7 val.) periodams. 

Triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant ūkinės veiklos objekto sukeliamą triukšmo lygį arti-

miausioje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje esamai situacijai ir po nuo-

tekų tvarkymo baro modernizavimo sprendinių įgyvendinimo. 

Vertinant esamos ir planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą, taikomas HN 33:2011 1-os 

lentelės 4-as punktas, kuris pateiktas 50-oje lentelėje. 

50 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pas-

tatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas 
Paros laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso slėgio 

lygis (LAFmax), dBA 

Gyvenamųjų pastatų ir visuome-

ninės paskirties pastatų aplinko-

je, veikiamoje ūkinės komercinės 

Diena 55 60 

Vakaras 50 55 
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Objekto pavadinimas 
Paros laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso slėgio 

lygis (LAFmax), dBA 

veiklos (4 punktas) 
Naktis 45 50 

• Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Res-

publikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vaka-

ro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.  

5.3.4. Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys 

Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių esamoje teritorijoje nėra ir įrengti neplanuojama.  

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys 

veiksniai 

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

reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nėra.  

5.5 Identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės 

sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, 

psichologiniai) 

Biologiniai veiksniai 

Įmonės veiklos metu biologinės medžiagos nenaudojamos ir gamybinio proceso metu nesusida-

ro, todėl šis veiksnys yra neaktualus ir toliau nenagrinėjamas.  

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai 

Ekonominių veiksnių kontekste AB „Grigeo Klaipėda“ veikla turi teigiamą poveikį. Geografiniu 

požiūriu veikla yra patogi ir ekonomiškai pagrįsta: vykdoma Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

žemės sklypo dalyse, intensyviai urbanizuotoje gamybinėje teritorijoje, o tai sąlygoja gerą žalia-

vų ir produkcijos transportavimą, taip pat darbo vietų kūrimą ir esamų išlaikymą, darbuotojams 

yra patogu atvažiuoti iki darbo vietos. Šiuo metu Bendrovėje dirba 165 darbuotojai. Socialiniu 

požiūriu AB „Grigeo Klaipėda“ veikla daro nedidelę, bet teigiamą įtaką darbo rinkai, kadangi po 

nuotekų baro modernizavimo bus priimti 4 nauji darbuotojai, kurie, kaip ir kiti, bus aprūpinti 

socialiniu draudimu, įstatymų nustatyta tvarka jiems bus užtikrinamos socialinės garantijos. Nau-

jų darbo vietų kūrimas mažina emigraciją ir didina gyventojų (darbuotojų) socialinę gerovę. 

Bendrovės mokami mokesčiai prisidės prie miesto savivaldybės gerovės.  

Psichologiniai veiksniai 

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

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

chologinis diskomfortas dėl AB „Grigeo Klaipėda“ ūkinės veiklos nagrinėjamoje teritorijoje ne-

numatomas remiantis šiais argumentais: 

✓ Bendrovės veikla neprieštarauja Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

sprendiniams; 

✓ įgyvendinus nuotekų tvarkymo baro modernizavimo projektą ir įdiegus planuojamas tar-

šos mažinimo priemones, žymiai sumažės kvapo koncentracija, lyginant su esama situaci-

ja; 
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✓ aplinkos oro teršalų koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu ūkinės veiklos objekto esa-

mos ir numatomos situacijų aplinkos ore neviršys aplinkos oro užterštumo normų; 

✓ bendrovės triukšmo šaltinių sukeliamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis (be esamų 

foninių triukšmo šaltinių), vertintas artimiausių gyvenamosios ir visuomeninės paskirties 

pastatų aplinkoje, neviršys triukšmo ribinių dydžių; 

✓ dėl nuotekų tvarkymo baro modernizavimo visuomeninės paskirties pastato aplinkoje 

Nemuno g. Nr. 51, kurioje atitinkamai yra viršijami bendrovės ir esamų foninių triukšmo 

šaltinių Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo ribiniai dydžiai, triukšmo lygio padidėjimui įta-

kos nebus; 

✓ autotransporto ir geležinkelio transporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyve-

namosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje nenagrinėjamas, kadangi po nuo-

tekų baro modernizavimo autotransporto ar geležinkelio transporto srautai nesikeis, o au-

totransporto netgi sumažės, nes nebebus vežamos filtrato nuotekos iš NVĮ Dumpių k., to-

dėl PŪV sprendiniai autotransporto ir geležinkelio transporto sukeliamo triukšmo lygio 

pokyčiui įtakos neturės; 

✓ Parengus poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, visuomenė nustatyta tvarka 

buvo informuota apie parengtą PVSV ataskaitą bei apie viešo ataskaitos pristatymo (su-

pažindinimo) vietą ir laiką. Informacija apie parengtą PVSV ataskaitą buvo paskelbta 

2022-12-27 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos rytas“ ir 2022-12-27 regioniniame 

laikraštyje „Vakarų ekspresas“. Taip pat buvo paskelbtas pranešimas UAB „DGE Baltic 

Soil and Environment“ internetinėje svetainėje (www.dge.lt), nustatyta tvarka informuo-

tas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras elektroniniu paštu ir faksu, skelbimas vie-

šintas Klaipėdos m. savivaldybės skelbimo lentoje. Visuomenė susipažinti su ataskaitą 

galėjo Klaipėdos m. savivaldybėje, taip pat pas ūkinės veiklos organizatorius bei ataskai-

tos rengėją UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose ir interneto svetainėje. 

✓ Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyko 2023 m. sausio 11 d. 17:00 

val. Klaipėdos m. savivaldybės posėdžių salėje. Į viešą supažindinimą atvyko ūkinės 

veiklos organizatorius AB „Grigeo Klaipėda“ vadovas bei įmonės atstovai, PVSV 

ataskaitos rengėjai, o visuomenės atstovai neatvyko. Per nustatytą 5 darbo dienų terminą 

buvo surašytas susirinkimo protokolas (PVSV 5 priedas), per 3 darbo dienas visuomenė 

galėjo susipažinti su protokolu PVSV ataskaitos rengėjo puslapyje. Per nustatytą terminą 

visuomenė protokolui pastabų nepateikė, taip pat viso viešinimo proceso metu 

visuomenės pasiūlymų PVSV ataskaitai rengėjai negavo, todėl darytina išvada kad 

visuomenė nėra suinteresuota dėl įmonės veiklos.  

Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad AB „Grigeo Klaipėda“ ūkinė veikla nei-

giamos psichologinės įtakos aplinkui esantiems žmonėms nedarys.  

6 Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą 

planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, 

aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai 

Ties AB „Grigeo Klaipėda“ rekomenduojamomis SAZ ribomis (nuomojamomis 1,5353 ha ir 

3,1992 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) dalimis bei 1,6468 ha 

ploto žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) dalimi už nuomojamų sklypo dalių 

ribų) aplinkos veiksniai (oro tarša, kvapai, triukšmas) neviršija nustatytų ribinių verčių, todėl 

įgyvendinti papildomas aplinkos taršos poveikį mažinančias priemones yra netikslinga. Įmonė 
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neigiamo poveikio atsiradimo prevencijai vykdo nuolatinę naudojamos technologinės įrangos 

techninę priežiūrą. Po nuotekų tvarkymo baro modernizavimo bus vykdoma ir planuojamos 

diegti technologinės įrangos techninė priežiūra. Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nep-

rognozuojama.  

7 Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė  

Esama visuomenės sveikatos būklė vertinama analizuojant statistinių duomenų rodiklius. Atlie-

kant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, analizuojami paskutinių 5 metų prieinami demog-

rafiniai ir sergamumo duomenys, pateikiami Lietuvos, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos apskrities 

gyventojų gimstamumo ir mirtingumo rodikliai. 

7.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

Vadovaujantis 2011 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymu (Lietuvos Statistikos departamento 

informacija), Klaipėdos mieste gyveno 162 360 gyventojų. Vadovaujantis 2022 m. informacija 

(https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da), Klaipėdoje gyvena 150 590 gyventojų. 

Gimstamumas. Klaipėdos mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 5 metų lai-

kotarpyje mažėjo.  

2019 m. Klaipėdos miesto gyventojų gimstamumo rodiklis (11,16/1000 gyv.) buvo 1,14 karto 

didesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2019 m. gimstamumo vidurkis buvo 9,8/1000 gyv.). 

7
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Mirtingumas. 2020 m. Lietuvoje mirė 43,5 tūkst. žmonių. 2019 m. Klaipėdos gyventojų mirtin-

gumo rodiklis buvo 13,65/1000 gyventojų, t. y. beveik toks pats, koks Lietuvos vidurkis (Lietu-

vos 2019 mirtingumo vidurkis buvo 13,7/1000 gyv.). 
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Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių 

ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Klaipėdos miesto gyventojų mir-

ties priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingu-

mas nuo išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų). 

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2020 m. Klaipėdos mieste šis rodiklis sudarė 

776,7/100000 gyv. ir buvo 1,06 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį (820,8/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2020 m. Klaipėdos mieste buvo užregistruota 342,8/100000 

gyventojų, t. y. 1,2 karto daugiau negu Lietuvoje (293,8/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2020 m. Klaipėdos mieste šis rodiklis sudarė 

38,2/100000 gyv. ir buvo 0,9 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį (43,2/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2020 m. Klaipėdos mieste buvo užregistruota 32,9/100000 gy-

ventojų, t. y. 1,3 karto daugiau negu Lietuvoje (25,7/100000 gyv.). 

Mirtingumo išorinės priežastys. 2020 m. Klaipėdos mieste šis rodiklis sudarė 95,2/100000 gyv. 

ir buvo 1,1 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (89,7/100000 gyv.). Iš jų pasikėsinimai (nužu-

dymai) Klaipėdoje buvo 1,3/100000 gyv., tuo tarpu Lietuvoje – 2,4/100000, tyčiniai susižaloji-

mai 16,8/100000 gyv. (Lietuvoje – 21,7/100000), transporto įvykiai 8,7/100000 gyv. (Lietuvoje 

– 7,7/100000). 

AB „Grigeo Klaipėda“, vykdanti veiklą Klaipėdoje, Nemuno g. 2, neigiamos įtakos vietovės 

demografijai ir sergamumui neturės.  

Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskaičiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų 

ir kvapo koncentracijos neviršija leidžiamų ribinių verčių, o dėl nuotekų tvarkymo baro moder-

nizavimo visuomeninės paskirties pastato aplinkoje Nemuno g. Nr. 51, kurioje atitinkamai yra 

viršijami bendrovės ir esamų foninių triukšmo šaltinių triukšmo ribiniai dydžiai, triukšmo lygio 

padidėjimui įtakos nebus. Taip pat pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m rugsėjo 

24 d. sprendimą Nr. T2-312 „Dėl žemės sklypo Nemuno g. 51, Klaipėdoje detaliojo plano patvir-

tinimo“ visuomeninės paskirties pastatui Nemuno g. Nr. 51 yra numatyta triukšmo užtvara, kuri 

turėtų užtikrinti, jog triukšmo lygis šio pastato aplinkoje atitiktų Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo 

lygiui keliamus reikalavimus pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą. Dėl aukščiau išvardintų 
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priežasčių daroma išvada, kad poveikis visuomenės sveikatai dėl įmonės ūkinės veiklos neprog-

nozuojamas. 

Autotransporto ir geležinkelio transporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios 

ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje nenagrinėjamas, kadangi po planuojamos ūkinės 

veiklos (nuotekų baro modernizavimo) sprendinių įgyvendinimo autotransporto ar geležinkelio 

transporto srautai nesikeis, o autotransporto netgi sumažės, nes nebebus vežamos filtrato nuote-

kos iš NVĮ Dumpių k., todėl PŪV sprendiniai autotransporto ir geležinkelio transporto sukelia-

mo triukšmo lygio pokyčiui įtakos neturės, skaičiavimus atlikti netikslinga. Esamas PŪV autot-

ransporto srautas yra įtrauktas į Klaipėdos miesto savivaldybės susiekimo plėtros studiją, bei joje 

pateikiamus eismo intensyvumo duomenis viešojo naudojimo gatvėse ir įvertintas rengiant stra-

teginius Klaipėdos m. sav. triukšmo sklaidos žemėlapius patvirtintus 2019-02-21 tarybos spren-

dimu Nr. T2-52. Taip pat, atliekant sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą, vertinami tik ūki-

nės veiklos objekto teritorijoje veikiantys triukšmo šaltiniai. 

Natūralus gyventojų prieaugis. Klaipėdos mieste, kaip ir daugumoje Lietuvos regionų, natūra-

lus gyventojų prieaugis pastaruosius 20 metų yra neigiamas dėl senėjančios visuomenės, didė-

jančio mirtingumo bei gyventojų emigracijos. 2019 m. Klaipėdos mieste šis rodiklis sudarė          

-2,49/1000 gyv. ir buvo neigiamas, bet 0,6 karto geresnis už Lietuvos vidurkį (-3,9/1000 gyv.). 
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7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė  

Pateikiami Klaipėdos miesto, Klaipėdos apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodikliai. 

Gyventojų struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių rodiklių, todėl 

ši analizė atliekama remiantis oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais. 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos infor-

macijos centro duomenimis1.  

51 lentelė. Gyventojų sergamumas 2019 m.  

Diagnozės pavadinimas Iš viso užregistruota susirgimų 2019 m. 

 
1 Lietuvos sveikatos informacinė sistema, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 
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Lietuva Klaipėda 
Klaipėdos 

apskritis 

100000 gyv. 

Infekcinės ir parazitinės ligos 5607 5610 5053 

Kraujo ir kraujodaros organų ligos 1356 1770 1524 

Endokrininės sistemos ligos 7064 8593 7845 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 3823 4385 4554 

Nervų sistemos ligos 6389 7379 6898 

Akių ligos 8436 9569 8554 

Ausų ligos 5534 6298 5451 

Kraujotakos sistemos ligos 8733 10806 10183 

Kvėpavimo sistemos ligos 26582 30444 28258 

Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų) 9356 9924 9190 

Odos ir poodžio ligos 7660 7499 6746 

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos 14541 18622 16498 

Urogenitalinės sistemos ligos 9514 12769 10956 

Įgimtos formavimosi ydos 1041 1605 1304 

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai 17397 18211 17721 

Apibendrinant Lietuvos, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos apskrities gyventojų sergamumą 2019 

metais galima teigti, kad Klaipėdos miesto gyventojų sergamumas pagal visas ligas, išskyrus 

odos ir poodžio ligas, yra didesnis nei Lietuvos vidurkis, tačiau AB „Grigeo Klaipėda“ įtakos 

Klaipėdos miesto  gyventojų sergamumui neturės.  

7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

Pagrindiniai veiksniai kurie gali daryti įtaką kai kurių visuomenės grupių sveikatai yra aplinkos 

oro tarša ir triukšmas. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti tris pagrindines rizikos gru-

pes:  

✓ gyventojai – tai žmonės, nuolat gyvenantys arčiausiai ūkinės veiklos teritorijos;  

✓ vartotojai – tai grupė juridinių asmenų, kurie naudos įmonės gaminamą produkciją, t. 

y. popieriaus pakuotės žaliavą; biorektoriuje pagamintos dujos bus naudojamos pa-

čios įmonės reikmėms; 

✓ dirbantieji – grupė žmonių, kurie dirba galimos padidintos emocinės įtampos, fiziki-

nių, cheminių, psichosocialinių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis. 

Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas šis prognostinis poveikis visuomenės svei-

katai:  

Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai AB „Grigeo Klaipėda“ teritorijos, 

nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi cheminė tarša ir 

kvapai, modernizavus nuotekų tvarkymo barą, už nuomojamų žemės sklypo dalių ribų neviršys 

nustatytų normų. Fizikinės taršos poveikio gyvenamajai aplinkai nebus, nes atlikus triukšmo 

modeliavimą nustatyta, jog triukšmo lygio viršijimas prognozuojamas tik žemės sklypo (kad. Nr. 

2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) AB „Grigeo Klaipėda“ nuomojamų dalių ribose bei to paties 

žemės sklypo 1,6468 ha plote už jų.  

Visuomeninės paskirties pastatui Nemuno g. Nr. 51, kurio aplinkoje yra triukšmo lygio viršiji-

mas, pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. T2-312 

„Dėl žemės sklypo Nemuno g. 51, Klaipėdoje detaliojo plano patvirtinimo“ yra numatyta 
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triukšmo užtvara, kuri turėtų užtikrinti, jog triukšmo lygis šio pastato aplinkoje atitiktų Ldienos, 

Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygiui keliamus reikalavimus pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punk-

tą. 

Dėl aukščiau išvardintų aplinkybių objekto eksploatacija nekels pavojaus žmonių sveikatai ir 

poveikio gyventojų sveikatai neturės. 

Poveikis dirbantiesiems. AB „Grigeo Klaipėda“ darbuotojams poveikis neprognozuojamas. 

Darbo vietos įrengtos vadovaujantis darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais bei kitais Lie-

tuvos teisės aktais, taigi, poveikio darbuotojų sveikatai neprognozuojama.  

Poveikis vartotojams. Gaminama popieriaus pakuotės žaliava tiesioginio poveikio ją naudojan-

tiems asmenims nedarys.  

7.4 Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos 

duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.) 

PVSV ataskaitoje nagrinėjamų rodiklių apskrities ir šalies lygiu vertinti ir visuomenės sveikatos 

palyginamąją analizę atlikti yra netikslinga, kadangi AB „Grigeo Klaipėda“ veiklos galimos įta-

kos zona apsiriboja Bendrovės nuomojamomis 1,5353 ha ir 3,1992 ha ploto žemės sklypo (kad. 

Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) dalių ribomis ir 1,6468 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 

2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) dalimi už nuomojamų sklypo dalių ribų. 

7.5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (kvapus, cheminius, fizikinius, psichosocialinius ir kito-

kius) galima teigti, kad AB „Grigeo Klaipėda“ įtaka visuomenės sveikatai nereikšminga ir vi-

suomenės sveikatos būklės pokyčiams įtakos neturės. Detali fizikinių ir cheminių veiksnių po-

veikio visuomenės sveikatai vertinimo analizė pateikta PVSV ataskaitos 5.1, 5.2 ir 5.3 skyriuose.  

8 Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo 

pagrindimas 

8.1 Objekto sanitarinės apsaugos zona 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 21 

p., popieriaus ir popieriaus gaminių gamybai, kai gamybos pajėgumas – 20 ir daugiau tonų per 

parą, taikomas 100 m normatyvinis SAZ dydis, o pagal to paties priedo 49.2 p. biodujų gamybai 

– 200 m normatyvinis SAZ dydis. 

SAZ dydis tikslinamas, įvertinus tiek 1995 m. lapkričio 14 d. Klaipėdos miesto valdybos spren-

dimu Nr. 581 nustatytą įmonei SAZ, tiek įvertinus įmonės stacionarių taršos šaltinių poveikį pa-

gal veiklos apimtį, technologiją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t. SAZ dydis 

nustatomas atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. 

8.2 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos  

Esama sanitarinės apsaugos zona. Normatyvinė 100 m sanitarinės apsaugos zona popieriaus ir 

kartono gamybos įmonei AB „Klaipėdos kartonas“ (nuo 2017 m. AB „Grigeo Klaipėda“) buvo 

nustatyta 1995 m. lapkričio 14 d. Klaipėdos miesto valdybos sprendimu Nr. 581, pritarus Klai-
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pėdos regiono departamentui (1995-09-27 raštas Nr. 04-17/702) bei Klaipėdos visuomenės svei-

katos centrui (1995-09-29 raštas Nr. 1-408). Klaipėdos miesto valdybos sprendimas ir įteisintos 

SAZ brėžinys pateiktas PVSV 4 priede. Nustatyta sanitarinės apsaugos zona teisės aktų nustatyta 

tvarka yra įrašyta į suformuotų žemės sklypų savininkų nekilnojamojo turto dokumentus (konfi-

denciali informacija).  

Nustatoma (tikslinama) sanitarinės apsaugos zona. Siekiant nustatyti ir įteisinti AB „Grigeo 

Klaipėda“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas, kurio metu įvertinami esami ir planuojami fizikiniai ir cheminiai veiksniai, kvapai ir 

kiti aktualūs veiksniai.  

AB „Grigeo Klaipėda“ sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatomos (tikslinamos) aplink esamus 

ir planuojamus stacionarius taršos šaltinius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų že-

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

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas yra 18,7180 ha ir apima sklypus arba jų dalis:  

• Žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) 1,5353 ha 

• Žemės sklypo 3,1992 ha ploto dalis, kuriose veiklą vykdo AB „Grigeo Klaipėda“ 

• 1,6468 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) dalį už nuomo-

jamų sklypo dalių ribų. 

Taip pat AB „Grigeo Klaipėda“ SAZ apima ir šiuos sklypus, kuriuose įregistruota šios įmonės 

SAZ:  

• Bijūnų g. 2, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-0257-6101 (kita, komercinės paskirties objektų 

teritorijos) 

• Bijūnų g. 2A, Klaipėda, unikalus Nr. 2101-0005-0068 (kita, komercinės paskirties objek-

tų teritorijos) 

• Gegučių g. 10, Klaipėda, unikalus Nr. 2101-0005-0012 (gyvenamosios teritorijos) 

• Gegučių g. 12, Klaipėda, unikalus Nr. 2101-0005-0085 (gyvenamosios teritorijos) 

• Gegučių g. 14, Klaipėda, unikalus Nr. 2101-0005-0011 (vienbučių ir dvibučių gyvena-

mųjų pastatų teritorijos) 

• Gegučių g. 16, Klaipėda, unikalus Nr. 2101-0005-0046 (gyvenamosios teritorijos) 

• Lakštučių g. 4, Klaipėda, unikalus Nr. 2101-0005-0083 (kita, komercinės paskirties ob-

jektų teritorijos) 

• Minijos g. 17, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-1112-5830 (susisiekimo ir inžinerinių komu-

nikacijų aptarnavimo objektų teritorijos) 

• Minijos g. 19, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-1614-3765 (kita, komercinės paskirties objek-

tų teritorijos) 

• Minijos g. 21, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-1574-1170 (kita, komercinės paskirties objek-

tų teritorijos) 

• Minijos g. 39, Klaipėda, unikalus Nr. 2101-0005-0106 (kita, komercinės paskirties objek-

tų teritorijos) 

• Minijos g. 42, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-0811-5099 (kita, komercinės paskirties objek-

tų teritorijos) 

• Minijos g. 42A, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-4518-3170 (kita, komercinės paskirties ob-

jektų teritorijos) 
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• Minijos g. 44A, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-4518-0401 (kita, komercinės paskirties ob-

jektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos) 

• Nemuno g. 13, Klaipėda, unikalus Nr. 2101-0005-0059 (kita, komercinės paskirties ob-

jektų teritorijos) 

• Nemuno g. 21, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-3787-5908 (kita, komercinės paskirties ob-

jektų teritorijos) 

• Nemuno g. 21A, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-0798-3291 (kita, komercinės paskirties ob-

jektų teritorijos) 

• Nemuno g. 39, Klaipėda, unikalus Nr. 2101-0005-0110 (kita, komercinės paskirties ob-

jektų teritorijos) 

• Nemuno g. 39A, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-1009-7908 (kita, komercinės paskirties ob-

jektų teritorijos) 

• Nemuno g. 41, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-2772-2036 (kita, komercinės paskirties ob-

jektų teritorijos) 

• Nemuno g. 47, Klaipėda, unikalus Nr. 2101-0005-0060 (kita, komercinės paskirties ob-

jektų teritorijos) 

• Nemuno g. 51, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-1999-9054 (kita, komercinės paskirties ob-

jektų teritorijos) 

• Nemuno g., Klaipėda, unikalus Nr. 4400-4048-0780 (susisiekimo ir inžinerinių tinklų ko-

ridorių teritorijos) 

• Šermukšnių g. 2, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-1999-9054 (kita, komercinės paskirties ob-

jektų teritorijos) 

• Šermukšnių g. 2B, Klaipėda, unikalus Nr. 2121-0005-0298 (pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos) 

• Šermukšnių g. 4, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-1117-2673 (visuomeninės paskirties teri-

torijos) 

• Šermukšnių g. 10, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-1158-9602 (kita, komercinės paskirties 

objektų teritorijos) 

• Žuvėdrų tako g. 4, Klaipėda, unikalus Nr. 4400-0150-5402 (pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos) 

 

Siūlomos SAZ ribų planas pateiktas PVSV ataskaitos 2 priede „SAZ ribų planas“.  

Sanitarinės apsaugos zona nustatyta (patikslinta) įvertinus esamų ir planuojamų taršos šaltinių 

fizikinės, cheminės taršos ir kvapo vertes aplinkoje. Šių teršalų sklaidos skaičiavimų vertės, jų 

izolinijos, taršos šaltiniai pateikti PVSV ataskaitos 3 priede.  

Žemės sklypo, kurio dvi dalis AB „Grigeo Klaipėda“ valdo nuomos sutarties pagrindu, patikėti-

nio rašytinis sutikimas dėl SAZ nustatymo sklype, kaip to reikalaujama LR specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 7 punkto 3 dalyje, pateiktas PVSV 4 priede.  

8.3 Kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas 

pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos 

fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis 

Sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas esamai ir planuojamai ūkinei veiklai, įverti-

nus esamų ir planuojamų oro taršos šaltinių išdėstymą, techninius duomenis bei emisijos fak-
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torius. Šios informacijos pagrindu atlikti prognostiniai skaičiavimai ir aplinkos veiksnių sklaidos 

modeliavimas taikant matematinius modelius.  

9 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas  

9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas  

Triukšmo lygiams paskaičiuoti buvo naudojama programinė įranga Cadna/A. Oro teršalų kie-

kiams aplinkos ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View. 

Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento, 

Lietuvos sveikatos informacijos centro, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, SOD-

ROS, SVEIDROS ataskaitų. 

Oro taršos sklaidos skaičiavimai. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD 

View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View programa – 

tai naujos kartos oro taršos modeliavimo programa, sukurta remiantis JAV Aplinkos apsaugos 

agentūros reikalavimais. Šis modelis taikomas oro kokybei kontroliuoti ir skirtas taškiniams, plo-

tiniams, linijiniams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinė-

jamos teritorijos geografinę platumą, paviršiaus šiurkštumą bei pagrindinius meteorologinius 

parametrus: vyraujančią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą bei debesuotumą, modelis taip pat 

leidžia įvertinti nagrinėjamos vietovės reljefą ir statinių aukštingumą. AERMOD View algorit-

mai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, 

taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vie-

tovės tipams įvertinti, todėl naudojami artimiausių meterologijos stočių matavimo realiame laike 

duomenys. 

AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, 

skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos reg-

lamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentra-

cijos vertėmis. 

Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis „E-

MEP/EEA emission inventory guidebook-2019“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodi-

ka. Naudojama metodika įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 

„Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmo-

kestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į 

aplinką apskaitos“. Metinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija skaičiuojama, įvertinant 

autotransporto priemonės tipą ir jų skaičių, atvykstantį į stovėjimo aikšteles, bei vidutinį nuva-

žiuotą atstumą per laiko vienetą, naudojamo kuro rūšį ir aplinkos oro teršalo taršos faktorių. Me-

tinė SO2 emisija skaičiuojama, įvertinant vidutinį nuvažiuotą atstumą per laiko vienetą ir sunau-

dotą kuro kiekį, bei sieros kiekį, esantį kure. Aplinkos oro teršalų (CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir 

KD2,5) taršos faktoriai, naudoti skaičiavimuose, pateikti 26-oje lentelėje. Duomenys paimti iš 

„1.A.3.b.I-IV Road transport” metodikos 3.17, 3.18 lentelių.  

Triukšmo sklaidos skaičiavimai. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa 

CadnaA. Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vie-

no ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - 

pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir 
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pan. Programa taip pat įvertina ir prieštriukšmines priemones, jų konstrukcijas bei parametrus 

(aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos 

privalumų yra tas, kad triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis Europos Sąjungos patvirtintomis 

metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – 

SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29). 

Triukšmo lygio skaičiavimai gali būti atliekami pagal dienos, vakaro, nakties transporto eismo 

intensyvumą, taškinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą, taip pat galima atlikti skirtingų 

scenarijų (eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė da-

lis skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami 

žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijomis - 5 dBA, o vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dBA. 

9.2 Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų (laboratorinių matavimų) metodai yra tikslūs ir objektyvūs. 

Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo meto-

dikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų atitikimas 

realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo. Laikoma, kad 

paklaidos, susijusios su skaičiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu, yra nykstamai 

mažos ir turint tikslius įvesties duomenis įtakos galutiniam rezultatui neturi. 

Oro taršos sklaidos ir kvapų skaičiavimai programa ISC-AERMOD View, kaip ir triukšmo 

sklaidos skaičiavimuose, modeliavimo rezultato tikslumas priklauso nuo naudojamo modelio 

atitikimo realiai situacijai, ir nuo įvesties duomenų. Lagranžo teršalų sklaidos modelio pati-

kimumas buvo ne kartą patikrintas remiantis modeliavimo ir matavimų rezultatų palyginimu. 

Oro taršos modeliavime galimos paklaidos daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių 

duomenų seka, todėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro 

kokybės ir švaresnio oro Europoje“ I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapib-

rėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo rezultatai, gauti ISC-AERMOD View programa, nevir-

šija leistinų neapibrėžčių. 

10 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados 

1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus 

foną, nei AB „Grigeo Klaipėda“ įmonės teritorijoje, nei už jos ribų neviršys žmonių svei-

katos apsaugai nustatytų ribinių verčių. 

2. Suskaičiuota kvapo koncentracija, įdiegus planuojamas taršos mažinimo priemones (mo-

dernizavus nuotekų tvarkymo barą), žymiai sumažės, lyginant su esama situacija, ir ne-

viršys 5,0 OUE/m3 ribinės vertės, kuri įsigalios nuo 2024 m sausio 1 d. ir gyvenamosios 

aplinkos kokybei poveikio nedarys.  

3. Bendrovės triukšmo šaltinių sukeliamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis (be esamų 

foninių triukšmo šaltinių), vertintas artimiausių gyvenamosios ir visuomeninės paskirties 

pastatų aplinkoje, neviršys triukšmo ribinių dydžių. 

4. Dėl nuotekų tvarkymo baro modernizavimo kitos, komercinės paskirties objektų pastatų 

aplinkoje Nemuno g. Nr. 51, kurioje atitinkamai yra viršijami Bendrovės ir esamų foninių 

triukšmo šaltinių Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo ribiniai dydžiai, triukšmo lygio 

padidėjimui įtakos nebus. 
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5. Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas Ldienos,  Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis ties 

vertinamo ūkinės veiklos objekto nuomojamų sklypų ribomis gali viršyti triukšmo 

ribinius dydžius: Ldienos triukšmo lygis gali būti viršijamas iki 8 dB(A), Lvakaro iki 9 

dB(A), Lnakties iki 12 dB(A). Tačiau prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos 

sukeliamas Ldienos,  Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis neviršys už AB Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto direkcijos sklypo ribų. 

6. Autotransporto ir geležinkelio transporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 

gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje nenagrinėjamas, kadangi po 

planuojamos ūkinės veiklos (nuotekų baro modernizavimo) sprendinių įgyvendinimo 

autotransporto ar geležinkelio transporto srautai nesikeis, o autotransporto netgi sumažės, 

nes nebebus vežamos filtrato nuotekos iš NVĮ Dumpių k., todėl PŪV sprendiniai 

autotransporto ir geležinkelio transporto sukeliamo triukšmo lygio pokyčiui įtakos 

neturės, skaičiavimus atlikti netikslinga. Esamas PŪV autotransporto srautas yra įtrauktas 

į Klaipėdos miesto savivaldybės susiekimo plėtros studiją, bei joje pateikiamus eismo 

intensyvumo duomenis viešojo naudojimo gatvėse ir įvertintas rengiant strateginius 

Klaipėdos m. sav. triukšmo sklaidos žemėlapius patvirtintus 2019-02-21 tarybos 

sprendimu Nr. T2-52. Taip pat, atliekant sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą, 

vertinami tik ūkinės veiklos objekto teritorijoje veikiantys triukšmo šaltiniai. 

7. Rekomenduojama sanitarinės apsaugos zona – 18,7180 ha ir apima 1,5353 ha ir 3,1992 

ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) dalis, kuriose veiklą 

vykdo AB „Grigeo Klaipėda“, bei 1,6468 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 

Klaipėdos m. k.v.) dalį už nuomojamų sklypo dalių ribų, o taip pat 28 žemės sklypus arba 

jų dalis, kuriuose jau yra įregistruota AB „Grigeo Klaipėda“ SAZ. 

11 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

Siūloma sanitarinės apsaugos zona - 18,7180 ha, apima žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 

Klaipėdos m. k.v.) 1,5353 ha ir 3,1992 ha ploto dalis, kuriose veiklą vykdo AB „Grigeo Klaipė-

da“ bei 1,6468 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.) dalį už nuomo-

jamų sklypo dalių ribų bei žemės sklypus, nurodytus šios ataskaitos 8 skyriuje, kuriuose jau yra 

įregistruota SAZ. Siūlomos SAZ ribų planas pateiktas PVSV ataskaitos 2 priede „SAZ ribų pla-

nas“. 

Taršos šaltiniai, aplink kuriuos siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos zoną:  

Oro ir kvapo taršos šaltiniai: 

✓ esamas oro ir kvapo taršos šaltinis Nr. 001, 054 – stoginiai ventiliatoriai iš pirminio va-

lymo baro; 

✓ esamas oro ir kvapo taršos šaltinis Nr. 002 – alsuoklis iš nuotekų baro; 

✓ esami oro ir kvapo taršos šaltiniai Nr. 003 ir Nr. 005 – ortakiai iš smulkaus valymo baro; 

✓ esami oro ir kvapo taršos šaltiniai Nr. 006, 008, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 

026, 027, 028, 029, 030, 038, 039, 043 – ortakiai iš PM3 salės; 

✓ esami oro ir kvapo taršos šaltiniai Nr. 007, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 051, 052, 

053 – ortakiai iš PM3 salės; 

✓ esamas oro ir kvapo taršos šaltinis Nr. 011 – ortakis iš PM3 salės; 
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✓ esami oro taršos šaltiniai Nr. 036 ir Nr. 037 – ortakiai iš mechaninės grupės; 

✓ esami oro ir kvapo taršos šaltiniai Nr. 040, 041, 042 – katilinės kaminai; 

✓ esamas oro ir kvapo taršos šaltinis Nr. 604 – mechaninė grupė; 

✓ planuojamas oro ir kvapo taršos šaltinis Nr. 055 – avarinis fakelas. 

Triukšmo taršos šaltiniai:  

✓ esamas makulatūros paruošimo pastatas; 

✓ esamas atliekų presavimo ir šalinimo pastatas; 

✓ esamas gamtinių dujų katilinės pastatas; 

✓ esamas biokuro katilinės pastatas; 

✓ esamas biokuro sandėlio pastatas; 

✓ esamas siurblinės pastatas; 

✓ esamas gamybinis pastatas; 

✓ esamų pastatų fasaduose esantys langai ir vartai; 

✓ esamos biokuro katilinės pastato fasade esantys 3 vnt. ventiliatorių; 

✓ esamo gamybinio pastato fasade esantys 8 vnt. ventiliatorių; 

✓ esami technologiniai įrenginiai, esantys ne patalpose;  

✓ esamos autokrautuvų darbo zonos (2 vnt.); 

✓ esama 14-os vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė; 

✓ esama 10-ies vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė; 

✓ esamo makulatūros paruošimo pastate planuojamas stoginis ventiliatorius (1 vnt.); 

✓ planuojami nuotekų tvarkymo ūkio aikštelės įrenginiai: orapūtė biodujų buferinei talpai, 

buferinės talpos apsauginis vožtuvas, perteklinių biodujų deginimo fakelas, biodujų džio-

vintuvas; 

✓ 24 darbuotojų lengvosios transporto priemonės, atvykstančios per parą; 

✓ 28 sunkiosios transporto priemonės per parą, atvežančios makulatūrą; 

✓ 4 sunkiosios transporto priemonės per parą, atvežančios chemines medžiagas; 

✓ 26 sunkiosios transporto priemonės per parą, išvežančios produkciją; 

✓ 12 sunkiųjų transporto priemonių per parą, atvežančių biokurą; 

✓ 2 sunkiosios transporto priemonės per parą, išvežančios makulatūros rūšiavimo atliekas; 

✓ 1 sunkioji transporto priemonė per parą, išvežanti pelenus; 

✓ 1 sunkioji transporto priemonė per parą, išvežanti kitas atliekas; 

✓ vienas per parą atvykstantis geležinkelio transporto sąstatas su 3 vagonais. 
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12 Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

stebėsenos, emisijų kontrolės 

AB „Grigeo Klaipėda“ fliutingo bei litlainerio gamybą (Nemuno g. 2, Klaipėdos m.) vykdo 

vadovaujantis turimu Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. (11.2)-30-

60/2005/T-KL.1-12/2015, nes atitinka LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 

D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių (Žin., 2013, Nr. 77-3901, galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2020-07-17) 6.1.2 p. nurodytą kriterijų – pramoniniuose įrenginiuose atliekama popieriaus ar 

kartono gamyba, kai gamybos pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną. Kita tiesiogiai susijusi 

veikla: išgaunama 100 m3 per parą ar daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio; 

naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė 

negu 1 MW, bet nesiekia 50 MW; iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 

10 tonų ar daugiau teršalų; apdorojamos atliekos.  

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

ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009-09-22, Nr. 113-4831, 

galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-11-01), AB „Grigeo Klaipėda“ pagal 2022 m. patikslintą 

ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą vykdomas taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą 

teršalų monitoringas. Be to, dar vykdomas taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų 

monitoringas bei 1 kartą per mėnesį sieros vandenilio (H2S) poveikio aplinkos oro kokybei 

monitoringas. 
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nistro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 

ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 

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

patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.100-3185, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-01). 

14. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin. 1998, Nr. 61-1726, galiojanti su-

vestinė redakcija nuo 2022-07-01 iki 2022-12-31). 

15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl at-

liekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065, galiojanti suvestinė re-

dakcija nuo 2022-05-01). 

16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 

„Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.10-403, galiojan-

ti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01) 

17. Statistikos departamentas. Demografijos metraštis 2019, Vilnius 2020. 

18. Lietuvos teritorijos klimatinių sąlygų charakteristikos projektų gamtos apsaugos skyriui. 

Lietuvos statybos ir urbanistikos ministerijos Projektavimo tobulinimo centras. Vilnius, 

1999.  

19. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl pra-

moninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir 

mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių pris-

kyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 59-

2894, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-11-04). 

20. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direk-

toriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 24-1200, galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2020-05-01). 

21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 467 „Dėl 

Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos, patvirtintos 1999 m. gruodžio 20 d. aplin-
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kos ministro įsakymu Nr. 408, pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2903, galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2022-02-12). 

22. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (Žin., 

2002, Nr. 72-3022, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-12-16).  

23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės ap-

saugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-827/A1-827 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. 

Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 

108-4434). 

24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 „Dėl 

taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo pa-

naikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 77-3901, galiojanti suvestinė redakcija 

nuo 2020-07-17). 

25. LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmeta-

mo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų 

kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką 

apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-19). 

26. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2001 m. gruodžio 11 d. į-

sakymas Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto 

oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų pat-

virtinimo” (Žin., 2001, Nr. 106-3827; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-13). 

27. LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų ap-

linkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831, galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2021-11-01). 

28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. D1-244 

„Dėl išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ 

(Žin., 2013, Nr. 39-1925, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01). 

29. Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenų bazė www.hi.lt  

30. Žemėlapių paieškos sistema www.maps.lt 

31. Žemėlapių paieškos sistema www.google.lt/maps 

32. Regionų geoinformacinė aplinka (REGIA) www.regia.lt  

33. Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainė www.klaipeda.lt 

34. Žemės informacinė sistema www.zis.lt 

35. Lietuvos erdvinės informacijos portalas www.geoportal.lt 

36. Kultūros vertybių registras http://kvr.kpd.lt/heritage/ 

37. VĮ Registrų centras www.registrucentras.lt  

38. Lietuvos geologijos tarnyba www.lgt.lt  
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Priedai 

1 priedas – Juridinio asmens licencija visuomenės sveikatos priežiūros veiklai. 

2 priedas – Grafinė medžiaga. 

3 priedas – Aplinkos taršos modeliavimo duomenys (ūkinės veiklos ir autotransporto triukšmo 

skaičiavimai, aplinkos oro taršos sklaidos skaičiavimai). 

4 priedas – Kiti dokumentai. 

5 priedas – Visuomenės informavimas ir dalyvavimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

procese. (informacija pateikiama po viešinimo procedūrų). 

 

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

	Virselis 1 lapas Grigeo.pdf
	Virselis Grigeo Klaipėda.pdf


