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NT Registras44/807220
VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2016-07-07 10:25:00

1. Nek ilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/807220
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2007-08-20
Adresas: Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Darsūniškio k., Šv. Jurgio g. 45
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
2. Nek ilnojamieji daiktai:
2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1191-4353
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 4905/0002:401 Darsūniškio k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 2.2800 ha
Užstatyta teritorija: 2.2800 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 47.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 1326 Eur
Žemės sklypo vertė: 829 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 3770 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-06-07
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-06-09

3. Daik to prik lausiniai iš k ito registro: įrašų nėra
4. Nuosavy bė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė " Vilniaus paukštynas" , a.k. 186107463
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1191-4353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-06-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3-2402
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-20

5. Vals tybės ir s avivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės :
6.1.

Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis )
Servituto turėtojas: Akcinė bendrovė " Vilniaus paukštynas" , a.k. 186107463
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1191-4353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-10-24 Servituto sutartis Nr. 3-3276
Plotas: 0.4226 ha
Aprašymas: servituto nustatymo plane pažymėta simboliais: S1, S2, S3
Įrašas galioja: Nuo 2013-10-24

6.2.

Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis )
Servituto turėtojas: Akcinė bendrovė " Vilniaus paukštynas" , a.k. 186107463
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1191-4353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-10-24 Servituto sutartis Nr. 3-3276
Plotas: 0.4226 ha
Aprašymas: servituto nustatymo plane pažymėta simboliais: S1, S2, S3
Įrašas galioja: Nuo 2013-10-24

6.3.

Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis )
Servituto turėtojas: Akcinė bendrovė " Vilniaus paukštynas" , a.k. 186107463
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1191-4353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-10-24 Servituto sutartis Nr. 3-3276
Plotas: 0.4226 ha
Aprašymas: servituto nustatymo plane pažymėta simboliais: S1, S2, S3
Įrašas galioja: Nuo 2013-10-24

7. J uridiniai fak tai: įrašų nėra
8. Žymos:
8.1.

Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą nek eis ti
pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1191-4353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-06-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3-2402
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-20

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
9.1.

9.2.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių aps augos
zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1191-4353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-(14.6.110.)-546
Plotas: 0.3078 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-17
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1191-4353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-(14.6.110.)-546
Plotas: 0.1582 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-17
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XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos pov eikio
zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1191-4353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-(14.6.110.)-546
Plotas: 2.28 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-17

9.4.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1191-4353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-(14.6.110.)-546
Plotas: 0.0587 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-17

9.5.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1191-4353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-(14.6.110.)-546
Plotas: 0.0059 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-17

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1191-4353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-(14.6.110.)-546
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-17

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB " Geosoma" , a.k. 158929327
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1191-4353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-06-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1751
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-17

11. Registro pas tabos ir nuorodos: įrašų nėra
12. Kita informac ija:

Archyvinės bylos Nr.: 49/21286

13. Informac ija apie duomenų sandoriui tik slinimą: įrašų nėra

2016-07-07 10:25:00
Dokumentą atspausdino

JORDANA BUJOKAITĖ
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2016-12-15 09:04:44

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas :
Registro Nr.: 44/157720
Registro tipas: Žemės s k ly pas s u s tatiniais
Sudarymo data: 2004-03-03
Adresas: Kaiš iadorių r. s av., Kruonio s en., Dars ūniš k io k ., Šv. J urgio g. 41
Registro tvarkytojas: Vals ty bės įmonės Regis trų c entro Kauno filialas
2. Nekilnojamieji daik tai:
2.1.

Žemės s k ly pas
Unikalus daikto numeris: 4400-0231-3462
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 4905/0002:265 Dars ūniš k io k .v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūk io
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūk io pas k irties žemės s k ly pai
Žemės sklypo plotas: 1.1900 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.1035 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 1.1035 ha
Užstatyta teritorija: 0.0156 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0709 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 24.7
Matavimų tipas: Žemės s k ly pas s uformuotas atliek ant k adas trinius matav imus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 413 Eur
Žemės sklypo vertė: 258 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1380 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-05-20
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis v ertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-05-20

2.2.

Pas tatas - Vandens gerinimo s totelė
Unikalus daikto numeris: 4400-4200-2479
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 1H1g
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: I grupės nes udėtingas
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis c entrinis š ildy mas
Vandentiekis: Vietinis v andentiek is
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotek ų š alinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas s u k ark as u
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 13.75 k v. m
Pagrindinis plotas: 13.75 k v. m
Tūris: 42 k ub. m
Užstatytas plotas: 16.00 k v. m
Koordinatė X: 6065673
Koordinatė Y: 508531
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3570 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 6 %
Atkuriamoji vertė: 3360 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 235 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atk uriamoji v ertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-05-16
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-05-16

2.3.

Kiti inžineriniai s tatiniai - Paplov ų infiltrac ijos š uliny s
Unikalus daikto numeris: 4400-4200-2535
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai s tatiniai
Pažymėjimas plane: k
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: I grupės nes udėtingas
Baigtumo procentas: 100 %
Gylis: 2 m
Kiekis: 1 v nt.
Medžiaga: Gelžbetonis
Koordinatė X: 6065681
Koordinatė Y: 508540
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 12 %
Atkuriamoji vertė: 2460 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 74 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atk uriamoji v ertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-05-16
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-05-16

2.4.

Vandentiek io tink lai - Artezinis gręžiny s
Unikalus daikto numeris: 4400-4200-2502
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiek io tink lų
Pažymėjimas plane: g13257
Statybos pradžios metai: 1990
Statybos pabaigos metai: 1990
Statinio kategorija: Ney patingas
Baigtumo procentas: 100 %
Gylis: 129 m
Medžiaga: Metalas
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Koordinatė X: 6065686
Koordinatė Y: 508509
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 31500 Eur
Atkuriamoji vertė: 7870 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 7870 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atk uriamoji v ertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-05-16
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-05-16

2.5.

Vandentiek io tink lai - Atrezinis gręžiny s
Unikalus daikto numeris: 4400-4200-2524
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiek io tink lų
Pažymėjimas plane: g56453
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: Neypatingas
Baigtumo procentas: 100 %
Gylis: 111 m
Medžiaga: Poliv inilc hloridas
Koordinatė X: 6065671
Koordinatė Y: 508546
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 14900 Eur
Atkuriamoji vertė: 12400 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 12400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atk uriamoji v ertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-05-16
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-05-16

3. Daik to prik laus iniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosav y bė:
4.1.

Nuos av y bės teis ė
Savininkas: Akcinė bendrov ė " Vilniaus pauk š ty nas " , a.k . 186107463
Daiktas: pas tatas Nr. 4400-4200-2479, apraš y tas p. 2.2.
kiti s tatiniai Nr. 4400-4200-2535, apraš y ti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Dek larac ija apie s taty bos užbaigimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-29

4.2.

Nuos av y bės teis ė
Savininkas: Akc inė bendrov ė " Vilniaus pauk š ty nas " , a.k . 186107463
Daiktas: vandentiek io tink lai Nr. 4400-4200-2502, apraš y ti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 1997-07-17 Gręžinio pas as Nr. 13257
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-29

4.3.

Nuos av y bės teis ė
Savininkas: Akcinė bendrov ė " Vilniaus pauk š ty nas " , a.k . 186107463
Daiktas: vandentiek io tink lai Nr. 4400-4200-2524, apraš y ti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2013-12-30 Gręžinio pas as Nr. 56453
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-29

4.4.

Nuos av y bės teis ė
Savininkas: Akcinė bendrov ė " Vilniaus pauk š ty nas " , a.k . 186107463
Daiktas: žemės s k ly pas Nr. 4400-0231-3462, apraš y tas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-08-23 Pirk imo - pardav imo s utartis Nr. 9821
Įrašas galioja: Nuo 2013-09-05

5. Vals tybės ir s av iv aldy bių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daik tinės teis ės : įrašų nėra
7. Juridiniai fak tai: įrašų nėra
8. Žy mos : įrašų nėra
9. Specialios ios žemės ir miško naudojimo sąlygos :
9.1.
XX. Požeminių v andens telk inių (v andenv ieč ių) s anitarinės aps augos zonos
Daiktas: žemės s k ly pas Nr. 4400-0231-3462, apraš y tas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-08-10 Nac ionalinės žemės tarny bos teritorinio s k y riaus v edėjo s prendimas
Nr. 6SK-884-(14.6.110.)
Plotas: 0.0942 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-30
9.2.

9.3.

XV. Pas tatų, k uriuos e laik omi ūk iniai gy v ūnai, s u es anč iais prie jų mėš lo ir srutų
kaupimo įrenginiais arba be jų, s anitarinės aps augos zonos
Daiktas: žemės s k ly pas Nr. 4400-0231-3462, apraš y tas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-08-10 Nac ionalinės žemės tarny bos teritorinio s k y riaus v edėjo s prendimas
Nr. 6SK-884-(14.6.110.)
Plotas: 1.19 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-30
VI. Elek tros linijų aps augos zonos
Daiktas: žemės s k ly pas Nr. 4400-0231-3462, apraš y tas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-08-10 Nac ionalinės žemės tarny bos teritorinio s k y riaus v edėjo s prendimas
Nr. 6SK-884-(14.6.110.)
Plotas: 0.2032 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-30

10. Daikto regis trav imas ir kadastro žy mos:
10.1.

Suformuotas naujas (daik to regis trav imas )
Daiktas: vandentiek io tink lai Nr. 4400-4200-2502, apraš y ti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 1997-07-17 Gręžinio pas as Nr. 13257
2016-07-01 Nek ilnojamojo daik to k adas tro duomenų by la
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-29

10.2.

Suformuotas naujas (daik to regis trav imas )
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Daiktas: pas tatas Nr. 4400-4200-2479, apraš y tas p. 2.2.
kiti s tatiniai Nr. 4400-4200-2535, apraš y ti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2016-07-01 Nek ilnojamojo daik to k adas tro duomenų by la
2016-11-16 Dek larac ija apie s taty bos užbaigimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-29

10.3.

Suformuotas naujas (daik to regis trav imas )
Daiktas: vandentiek io tink lai Nr. 4400-4200-2524, apraš y ti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2013-12-30 Gręžinio pas as Nr. 56453
2016-07-01 Nek ilnojamojo daik to k adas tro duomenų by la
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-29

10.4.

Kadas trinius matav imus atlik o (k adas tro žy ma)
ARTŪRAS J ONIKAVIČIUS
Daiktas: pas tatas Nr. 4400-4200-2479, apraš y tas p. 2.2.
kiti s tatiniai Nr. 4400-4200-2535, apraš y ti p. 2.3.
vandentiek io tink lai Nr. 4400-4200-2502, apraš y ti p. 2.4.
vandentiek io tink lai Nr. 4400-4200-2524, apraš y ti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kv alifik ac ijos pažy mėjimas Nr. 2M-M-1364
2016-07-01 Nek ilnojamojo daik to k adas tro duomenų by la
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-29

10.5.

Kadas trinius matav imus atlik o (k adas tro žy ma)
IRENIJ US STRAŠEVIČIUS
Daiktas: žemės s k ly pas Nr. 4400-0231-3462, apraš y tas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kv alifik ac ijos pažy mėjimas Nr. 2M-M-218
2016-05-20 Nek ilnojamojo daik to k adas tro duomenų by la
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-30

10.6.

Kadas tro duomenų tik s linimas (daik to regis trav imas )
Daiktas: žemės s k ly pas Nr. 4400-0231-3462, apraš y tas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-20 Nek ilnojamojo daik to k adas tro duomenų by la
2016-08-10 Nac ionalinės žemės tarny bos teritorinio s k y riaus v edėjo s prendimas
Nr. 6SK-884-(14.6.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-30

10.7.

Suformuotas naujas (daik to regis trav imas )
Daiktas: žemės s k ly pas Nr. 4400-0231-3462, apraš y tas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2004-01-28 Aps k rities v irš inink o įs ak y mas Nr. 02-04-516
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)

3 priedas. Tekstiniai priedai

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)

Informacija apie mėšlo ir srutų tvarkymą

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)

Saugos duomenų lapai

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB (REACH), 453/2010/EB, 2015/830/ES

DESINFEKTIONSREINIGER 0510
plovimo ir dezinfekavimo putų preparatas

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS
1.1

Produkto identifikatorius:

1.2

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

DESINFEKTIONSREINIGER 0510 –
plovimo ir dezinfekavimo putų preparatas

Rekomenduojami naudojimo būdai: Plovimo ir dezinfekavimo skystis maisto pramonės įmonėms. Gali būti naudojamas plauti putomis. Pasižymi
baktericidiniu ir fungicidiniu poveikiu. Be aktyviojo chloro ir aldehidų. Preparato sudėtyje yra korozijos inhibitorių. Naudoti tik profesionalams.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: Visi naudojimo būdai, nenurodyti anksčiau ir 7.3 punkte
1.3

Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys:

„Kuchnie Świata S.A.“
Slodowiec 10/10
01-708 Varšuva - Mazovijos vaivadija - Lenkija
Tel. 818831638 Faks. 818830168
chemia.laboratorium@sanechem.com.pl
www.sanechem.com.pl

1.4

Pagalbos telefono numeris:

Greitoji medicinos pagalba: 999, Gaisrinė: 998, Policija:
997, Gamybos įmonė (8.00–16.00): (081) 88 30 168

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI
2.1

Medžiagos arba mišinio klasifikavimas:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (CLP):
Šis produktas klasifikuojamas, vadovaujantis reglamentu Nr. 1272/2008 (CLP).
Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija, H400
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija, H411
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas / dirginimas, 1 pavojaus kategorija, H318
Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas / dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315

2.2

Ženklinimo elementai: Reglamentas
Nr. 1272/2008 (CLP):

Pavojinga

Pavojaus rūšį rodančios frazės:
Aquatic Acute 1: H400 – Labai toksiška vandens organizmams.
Aquatic Chronic 2: H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Eye Dam. 1: H318 – Smarkiai pažeidžia akis,
Skin Irrit. 2: H315 – Dirgina odą,
Atsargumo priemones rodančios frazės:
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką
P280: Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą
Medžiagos, kurios lemia klasifikavimą
Didecildimetilamonio chloridas; Aminai, C12-14 akildimetil-, N-oksidai ; Alkoholiai, C12-14, etoksilinti; Tetranatrio etilendiamintetraetanoatas
2.3

Kiti pavojai:
Nėra duomenų

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1

Medžiagos:
Nesusiję

3.2

Mišiniai:

Parengta: 2007-05-17
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Cheminis aprašymas:

Mišinys.

Sudėtis:
Pagal reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą (3 punktas), Produkto sudėtyje yra:
Identifikavimas
CAS:
7173-51-5
EB:
230-525-2
Indeksas: 612-131-00-6
REAC Nesusiję

Cheminis pavadinimas / klasifikavimas
Didecildimetilamonio chlorido
Reglamentas Nr. 1272/2008

Koncentracija
Tiek. klas.

Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Corr. 1B: H314 – Pavojinga

CAS:
308062-28-4
Aminai, C12-14 akildimetil-, N-oksidai
Tiek. klas.
EB:
931-292-6
Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 –
Indeksas: Nesusiję
Reglamentas Nr. 1272/2008
Pavojinga
REAC 01-2119490061-47-XXXX
CAS:
68131-39-5
Alkoholis, C12-15, etoksilintas (C12-15 Pareth-7)
EB:
500-195-7
Reglamentas Nr. 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400 - Dėmesio
Indeksas: Nesusiję
REAC 01-2119488720-33-XXXX
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti
CAS:
68439-50-9
EB:
500-213-3
Indeksas: Nesusiję
Reglamentas Nr. 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 – Pavojinga
REAC Nesusiję
Tetranatrio versenatas
CAS:
1964-02-08
EB:
200-573-9
Indeksas:
607-428-00-2
Reglamentas Nr. 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H332; Eye Dam. 1: H318 – Pavojinga
REAC 01-2119486762-27-XXXX

Tiek. klas.

Propan-2-olis
CAS:
67-63-0
EB:
200-661-7
Indeksas:
603-117-00-0
Reglamentas Nr. 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 – Pavojinga
REAC 01-2119457558-25-XXXX

ATP CLP00

4,5 %

1 - <5 %

1 - <5 %

Tiek. klas.
1 - <5 %

Tiek. klas.
1 - <5 %

1 - <5 %

Daugiau informacijos apie medžiagų keliamus pavojus – žr. 8, 11, 12, 15 ir 16 skirsnius

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:
Apsinuodijimo simptomai gali pasireikšti tik po poveikio, todėl kilus abejonių, cheminio produkto tiesioginio poveikio atveju arba tęsiantis blogai
savijautai kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto saugos duomenų lapą.

Įkvėpus:
Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas įkvėpus, bet aptikus apsinuodijimo simptomų, rekomenduojama nukentėjusįjį pašalinti iš poveikio
zonos ir užtikrinti, kad gautų šviežio oro, ir ramybę. Jeigu simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos:
Nuvilkti užterštus drabužius ir nuauti batus, nuvalyti odą arba nukentėjusįjį nuprausti natūraliu muilu, gausiai nuplauti šaltu vandeniu. Rimtų
negalavimų atveju būtina kreiptis į gydytoją. Jeigu mišinys sukėlė nudegimą ar nušalimą, negalima nuo nukentėjusiojo nuvilkti drabužių, nes
drabužiams prilipus prie odos, gali kilti dar didesnių sužalojimų. Jeigu ant odos atsiranda pūslių, negalima jų pradurti, nes gali padidėti infekcijos
riziką.
Patekus į akis:
15 minučių akis gausiai skalauti kambario temperatūros vandeniu. Neleisti, kad nukentėjusysis trintų akis ar užsimerktų. Jeigu nukentėjusysis
nešioja kontaktinius lęšius, būtina juos išimti, jeigu neprilipę prie akis, priešingu atveju galima sukelti daugiau sužalojimų. Visais atvejais, nuprausus
nukentėjusįjį, būtina kuo greičiau kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto saugos duomenų lapą.
Prarijus / dėl aspiracijos:
Neskatinti vėmimo, jeigu pradėtų vemti – galvą laikyti palenktą priekin, kad būtų išvengta skrandžio turinio aspiracijos. Nukentėjusiajam būtina
ramybė. Skalauti burną ir gerklę, kuriuos tikėtina, kad buvo užterštos ryjant.

4.2

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):
Ūmaus ir uždelsto poveikio padariniai nurodyti 2 ir 11 skirsniuose.

4.3

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:
Nėra duomenų

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1

Gesinimo priemonės:
Produkto sudėtyje yra degiųjų medžiagų, įprastinėmis tvarkymo, laikymo ir naudojimo sąlygomis produktas yra nedegus. Užsidegus dėl netinkamo
tvarkymo, laikymo ar naudojimo, geriau naudoti miltelinius gesintuvus (ABC milteliai), kaip nurodyta įsakyme dėl priešgaisrinės saugos įrangos.
NEREKOMENDUOJAMA tekančio vandens naudoti kaip gesinimo priemonės.

5.2

Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:
Degimo ir terminio skilimo metu išsiskiria reakcijų subproduktai, kurie gali labai toksiški ir kelti rimtą pavojų sveikatai.
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5.3

Patarimai gaisrininkams:
Atsižvelgiant į gaisro dydį, gali prireikti naudoti visą apsauginė aprangą ir autonominę kvėpavimo įrangą. Vadovaujantis direktyva 89/654/EB, būtina
turėti minimalias avarinės įrangos ir priemonių (priešgaisrinius apklotus, vaistinėlę) atsargas.
Papildomos nuostatos:
Veikti pagal Vidaus avarijų likvidavimo planus ir informacinius lapelius, kuriuose nurodyta, kaip elgtis nelaimingų atsitikimų ir kitų avarinių situacijų
atveju. Nukenksminti visus uždegimo šaltinius. Gaisro atveju aušinti indus ir talpyklas, kuriose laikomi dėl aukštos temperatūros galintys užsidegti,
sprogti ar sprogti BLEVE produktai. Neleisti, kad gaisrui gesinti naudoti produktai patektų į vandens telkinį.

6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:
Izoliuoti dujų išsiskyrimo vietas, jeigu tai nekelia pavojaus šią priemonę vykdantiems asmenims. Evakuoti ir pašalinti žmones, kurie neturi tinkamų
apsaugos priemonių. Galimo kontakto su išsiliejusiu produktu atveju būtina privalomai naudoti asmenines apsaugos priemonės (žr. 8 skirsnį).
Pirmiausia būtina vengti degių oro ir garų mišinių susidarymo vėdinant arba naudojant inertinį preparatą. Nukenksminti visus uždegimo šaltinius.
Pašalinti elektros statinius krūvius užtikrinant įžeminimą ir tarpusavyje sujungiant visus laidžius paviršius, kuriuose gali susidaryti elektros statiniai
krūviai.

6.2

Aplinkos apsaugos priemonės.
Bet kokia kaina būtina vengti produkto patekimo į vandens telkinį. Sugertą produktą tinkamai laikyti sandariai uždarytose ir užplombuotose talpyklose.
Pranešti atitinkamoms įstaigoms, jeigu kyla pavojus visuomenei ar aplinkai.

6.3

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Rekomenduojama:
Surinkti išsiliejusį produktą smėliu ar neutraliu absorbentu ir pernešti į saugią vietą. Surenkant nenaudoti pjuvenų ir kitų degių absorbentų. Visas
pastabas apie produkto šalinimą galima rasti 13 skirsnyje.

6.4

Nuorodos į kitus skirsnius:
Taip pat žr. 8 ir 13 punktus.

7 SKIRSNIS: MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:
A.- Saugus atliekų tvarkymas
Siekiant išvengti pavojaus darbo vietoje, būtina vadovautis galiojančiais teisės aktais. Indus laikyti sandariai uždarytus. Kontroliuoti nuotėkius ir
atliekas, šalinti jas saugiais būdais (6 skirsnis). Neleisti, kad savaime išsilietų iš talpyklų. Naudojant pavojingus produktus, laikytis tvarkos ir
švaros.
B.- Techninės rekomendacijos gaisrų ir sprogimų prevencijos klausimais.
Neleisti, kad produktas garuotų, nes jo sudėtyje yra degiųjų medžiagų, kurių garai su oru gali sudaryti lengvai užsidegančius mišinius, esant
uždegimo šaltiniui. Kontroliuoti uždegimo šaltinius (mobiliuosius telefonus, kibirkštis, ...) ir produktą pilti lėtai, kad nesusidarytų elektros statinių
krūvių. Vengti tiesioginio kontakto su produktu ir nepurkšti jo. Informaciją apie vengtinas sąlygas ir produktus galima rasti 10 skirsnyje.
C.- Techninės rekomendacijos toksikologiniams pavojams išvengti.
Nevalgyti, negerti dirbant su produktu, baigus darbą rankas nuplauti tinkamomis švaros priemonėmis.
D.- Techninės rekomendacijos pavojams aplinkai išvengti.
Atsižvelgiant į tai, kokį pavojų aplinkai kelia šis produktas, rekomenduojama jį tvarkyti vietoje, kurioje įrengti teršalų kontrolės jutikliai, jeigu
produktas išsilietų, ir arti laikyti absorbentą

7.2

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:
Techniniai laikymo aspektai
Sandėliuoti gerai vėdinamose patalpose. Laikyti tik gamintojo pakuotėse, nuo +5 iki +35 °C temperatūroje.
Bendrosios laikymo sąlygos.
Vengti šilumos šaltinių. Laikyti atokiau nuo maisto prekių. Daugiau informacijos – žr. 10.5 skirsnį.

7.3

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai):
Be išvardytų nurodymų, nėra būtina laikyti jokių konkrečių rekomendacijų dėl šio produkto naudojimo.

8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ ARBA ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
8.1

Kontrolės parametrai:
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Profesinio pavojaus ribines vertes kontroliuoti šių medžiagų atvejais (OL, 2014 m., Nr. 0–817
2014.09.24):
Identifikavimas

Aplinkos kokybės standartų ribinės vertės

Propan-2-olis
CAS: 67-63-0
EB: 200-661-7

DLK
DLMK
Metai

DNEL
(Darbuotojams):

2015

Trumpalaikis poveikis
Identifikavimas

Sistemingai

900 mg/m³
1200 mg/m³

Vietomis

Ilgalaikis poveikis
Sistemingai

Vietomis

Didecildimetilamonio chlorido

Per burną

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

CAS: 7173-51-5

Per odą

Nėra duomenų

Nėra duomenų

8,6 mg/kg

Nėra duomenų

EB: 230-525-2

Įkvėpus

Nėra duomenų

Nėra duomenų

18,2 mg/m³

Nėra duomenų

Aminai, C12-14 akildimetil-, N-oksidai

Per burną

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

CAS: 308062-28-4

Per odą

Nėra duomenų

Nėra duomenų

11 mg/kg

Nėra duomenų

EB: 931-292-6

Įkvėpus

Nėra duomenų

Nėra duomenų

15,5 mg/m³

Nėra duomenų

Alkoholis, C12-15, etoksilintas (C12-15 Pareth-7)

Per burną

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

CAS: 68131-39-5

Per odą

Nėra duomenų

Nėra duomenų

2080 mg/kg

Nėra duomenų

EB: 500-195-7

Įkvėpus

Nėra duomenų

Nėra duomenų

294 mg/m³

Nėra duomenų

Tetranatrio versenatas

Per burną

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

CAS: 1964-02-08

Per odą

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

EB: 200-573-9

Įkvėpus

2,5 mg/m³

2,5 mg/m³

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Propan-2-olis

Per burną

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

CAS: 67-63-0

Per odą

Nėra duomenų

Nėra duomenų

888 mg/kg

Nėra duomenų

EB: 200-661-7

Įkvėpus

Nėra duomenų

Nėra duomenų

500 mg/m³

Nėra duomenų

DNEL
(Gyventojams):

Trumpalaikis poveikis
Identifikavimas

Sistemingai

Vietomis

Ilgalaikis poveikis
Sistemingai

Vietomis

Aminai, C12-14 akildimetil-, N-oksidai

Per burną

Nėra duomenų

Nėra duomenų

0,44 mg/kg

Nėra duomenų

CAS: 308062-28-4

Per odą

Nėra duomenų

Nėra duomenų

5,5 mg/kg

Nėra duomenų

EB: 931-292-6

Įkvėpus

Nėra duomenų

Nėra duomenų

3,825 mg/m³

Nėra duomenų

Alkoholis, C12-15, etoksilintas (C12-15 Pareth-7)

Per burną

Nėra duomenų

Nėra duomenų

25 mg/kg

Nėra duomenų

CAS: 68131-39-5

Per odą

Nėra duomenų

Nėra duomenų

1250 mg/kg

Nėra duomenų

EB: 500-195-7

Įkvėpus

Nėra duomenų

Nėra duomenų

87 mg/m³

Nėra duomenų

Tetranatrio versenatas

Per burną

Nėra duomenų

Nėra duomenų

25 mg/kg

Nėra duomenų

CAS: 1964-02-08

Per odą

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

EB: 200-573-9

Įkvėpus

1,5 mg/m³

1,5 mg/m³

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Propan-2-olis

Per burną

Nėra duomenų

Nėra duomenų

26 mg/kg

Nėra duomenų

CAS: 67-63-0

Per odą

Nėra duomenų

Nėra duomenų

319 mg/kg

Nėra duomenų

EB: 200-661-7

Įkvėpus

Nėra duomenų

Nėra duomenų

89 mg/m³

Nėra duomenų

Didecildimetilamonio chlorido

Nuotekų valymo
įrenginiai

0,595 mg/l

Gėlo vandens

0,002 mg/l

CAS: 7173-51-5

Dirvožemio

1,4 mg/kg

Jūros vandens

0,0002 mg/l

EB: 230-525-2

Retkarčiais

0,00029 mg/l

Nuosėdos (Gėlo vandens)

2,82 mg/kg

Per burną

Nėra duomenų

Nuosėdos (Jūros vandens)

0,28 mg/kg

Aminai, C12-14 akildimetil-, N-oksidai

Nuotekų valymo
įrenginiai

24 mg/l

Gėlo vandens

0,0335 mg/l

CAS: 308062-28-4

Dirvožemio

1,02 mg/kg

Jūros vandens

0,00335 mg/l

EB: 931-292-6

Retkarčiais

0,0335 mg/l

Nuosėdos (Gėlo vandens)

5,24 mg/kg

Per burną

11,1 g/kg

Nuosėdos (Jūros vandens)

0,524 mg/kg

Alkoholis, C12-15, etoksilintas (C12-15 Pareth-7)

Nuotekų valymo
įrenginiai

10000 mg/l

Gėlo vandens

0,0446 mg/l

CAS: 68131-39-5

Dirvožemio

1 mg/kg

Jūros vandens

0,0446 mg/l

EB: 500-195-7

Retkarčiais

0,0446 mg/l

Nuosėdos (Gėlo vandens)

41,3 mg/kg

Per burną

Nėra duomenų

Nuosėdos (Jūros vandens)

41,3 mg/kg

Tetranatrio versenatas

Nuotekų valymo
įrenginiai

43 mg/l

Gėlo vandens

2,2 mg/l

CAS: 1964-02-08

Dirvožemio

0,72 mg/kg

Jūros vandens

0,22 mg/l

EB: 200-573-9

Retkarčiais

1,2 mg/l

Nuosėdos (Gėlo vandens)

Nėra duomenų

Per burną

Nėra duomenų

Nuosėdos (Jūros vandens)

Nėra duomenų

Propan-2-olis

Nuotekų valymo
įrenginiai

2251 mg/l

Gėlo vandens

140,9 mg/l

CAS: 67-63-0

Dirvožemio

28 mg/kg

Jūros vandens

140,9 mg/l

EB: 200-661-7

Retkarčiais

140,9 mg/l

Nuosėdos (Gėlo vandens)

552 mg/kg

Per burną

160 g/kg

Nuosėdos (Jūros vandens)

552 mg/kg

PNEC:
Identifikavimas

8.2

Poveikio kontrolė:
A.- Bendrosios darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės
darbo vietoje
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Kaip prevencinę priemonę rekomenduojama naudoti „CE ženklu“ paženklintus apsauginius drabužius. Daugiau informacijos apie apsauginius
drabužius (laikymą, naudojimą, valymą, priežiūrą, apsaugos klasę...) galima rasti apsauginių drabužių gamintojo pateikiamoje informacinėje
brošiūroje. Čia pateikiami nurodymai taikomi grynam produktui. Nurodymai dėl praskiesto produkto gali skirtis, atsižvelgiant į skiedimo laipsnį,
paskirties, naudojimo būdo ir t. t. Nustatant pareigą sandėliuose įrengti avarinius dušus ir (ar) akių skalavimo prietaisus, atsižvelgiama į cheminių
produktų laikymą reglamentuojančius teisės aktus. Daugiau informacijos galima rasti 7.1 ir 7.2 skirsniuose
Visa šiame punkte pateikiama informacija, kadangi nėra informacijos apie įmonės turimą apsauginę įrangą, laikytina rekomendacija,
kaip išvengti pavojaus dirbant su produktu
B.- Kvėpavimo takų apsauga
Susidarius garams ar viršijus didžiausią leistiną koncentraciją, būtina dėvėti apsauginius drabužius.
C.- Ypatinga rankų apsauga.

Piktograma

Privaloma rankų
apsauga

Apsauginė įranga

CEN standartai

Ženklinimas

Nuo cheminių veiksnių (NE)
saugančios daugkartinės pirštinės,
pradūrimo laikas 480 min., storis
0,65 mm

Pastabos

EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

D.- Akių ir veido apsauga
Piktograma

Apsauginė įranga

CEN standartai

Ženklinimas

Nuo skysčio lašų saugantys
panoraminiai akiniai

Pastabos

EN 166:2001
EN ISO 4007:2012

Kasdien valyti ir reguliariai dezinfekuoti, kaip nurodyta
gamintojo instrukcijose.

EN 166:2001
EN 167:2001
EN 168:2001
EN ISO 4007:2012

Kasdien valyti ir reguliariai dezinfekuoti, kaip nurodyta
gamintojo instrukcijose.

Privaloma veido
apsauga

Veido gaubtas
Privaloma veido
apsauga

E.- Kūno apsauga
Piktograma

Apsauginė įranga

CEN standartai

Ženklinimas

Darbo drabužiai

Pastabos

Naudoti tik profesionalams.

Neslidi darbo avalynė

EN ISO 20347:2012

Jokių

F.- Papildomos apsaugos nuo avarijų priemonės
Avarinės priemonės

Standartai

Avarinės priemonės

Standartai
DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002
Avarinis dušas

Akių skalavimo prietaisas

Poveikio aplinkai kontrolė:
Vadovaujantis Europos Bendrijos aplinkosaugos teisės aktais, rekomenduojama neleisti, kad produktas ir jo pakuotės patektų į aplinką. Daugiau
informacijos – žr. 7.1 skirsnį.
Lakieji organiniai junginiai:
Pagal reikalavimus O L, 2011 m., Nr. 95-558, šis produktas turi šias savybes:
LOJ (Kiekis):

1,8 % svorio

LOJ tankis 20 ºC:

18,54 kg/m³ (18,54 g/l)

Vidutinis anglies skaičius:

3

Vidutinė molekulinė masė:

60,1 g/mol

9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:
Fizinė išvaizda:
Agregatinė būsena 20 ºC:

Skystis

Išvaizda:

Skaidrus, bespalvis arba gelsvas skystis, šiek tiek lipnus skystis

Kvapas:

Būdingas

Lakumas:
Virimo temperatūra esant atmosferos slėgiui:

100 ºC

Garų slėgis 20 ºC:

2368 Pa

Garų slėgis 50 ºC:

12468 Pa (12 kPa)
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Garavimo greitis 20 ºC:

Nėra duomenų *

Produkto charakteristikos:
Tankis 20 ºC:

1,03 - 1,05 g/cm³

Dinaminė klampa 20 ºC:

Nėra duomenų *

Kinematinė klampa 20 ºC:

Nėra duomenų *

Kinematinė klampa 40 ºC:

Nėra duomenų *

Koncentracija:

Nėra duomenų *

pH:

apie 11,2 1 % tirpalo

Garų tankis 20 ºC:

Nėra duomenų *

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo 20 ºC:

Nėra duomenų *

Tirpumas vandenyje 20ºC:

Nėra duomenų *

Tirpumo laipsnis:

Gerai tirpsta vandenyje

Skilimo temperatūra:

Nėra duomenų *

Lydymosi / stingimo temperatūra:

Nėra duomenų *

Degumas:

9.2

Pliūpsnio temperatūra:

Nedegus (>60 ºC)

Savaiminio užsidegimo temperatūra:

399 ºC

Apatinė sprogumo riba:

Nėra duomenų *

Viršutinė sprogumo riba:

Nėra duomenų *

Kita informacija:
Paviršiaus įtemptis 20 ºC:

Nėra duomenų *

lūžio koeficientas:

Nėra duomenų *

*Nėra informacijos apie produkto keliamus pavojus

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1

Reaktingumas:
Produktas nereaguoja sandėliavimo ir laikymo sąlygomis. Žr. 7 punktą

10.2

Cheminis stabilumas:
Chemiškai stabilus sandėliavimo ir laikymo sąlygomis.

10.3

Pavojingų reakcijų galimybė
Nėra, jeigu produktas sandėliuojamas ir laikomas pagal rekomendacijas

10.4

Vengtinos sąlygos.
Naudoti ir laikyti kambario temperatūroje
Sukrėtimai ir trintis
Nesusiję

10.5

10.6

Sąlytis su oru
Nesusiję

Kaitinimas
Atsargumo priemonės

Saulės šviesa

Drėgnis

Atsargumo priemonės

Nesusiję

Nesuderinamos medžiagos:
Rūgštys

Vanduo

Nesusiję

Nesusiję

Oksidatoriai
Vengti tiesioginio poveikio

Degios medžiagos
Nesusiję

Kita
Vengti stiprių šarmų

Pavojingi skilimo produktai
Norint išsamiai susipažinti su skilimo produktais, būtina perskaityti 10.3, 10.4 ir 10.5 dalis Atsižvelgiant į skilimo sąlygas, gali išsiskirti sudėtingi
cheminių medžiagų mišiniai: anglies dioksidas (CO2), anglies oksidas ir kiti organiniai junginiai. Daugiau informacijos – žr. 5 skirsnį.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1

Informacija apie toksinį poveikį:
Nėra tyrimais pagrįstų duomenų apie produkto toksikologines savybes
Pavojai sveikatai:
Pakartotinio, ilgesnio poveikio ar aukštesnių nei nustatytos profesinio poveikio koncentracijų atveju gali pasireikšti šalutiniai padariniai, atsižvelgiant į
poveikio būdą:
A.- Nurijus (ūmus toksiškumas):
- Ūmus apsinuodijimas: Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neįvykdyti, bet produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios
klasifikuojamos kaip pavojingos prarijus. Daugiau informacijos – žr. 3 skirsnį.
- Ėsdinanti / dirginanti: Prarijus didesnę produkto dozę gali dirginti ryklę, sukelti pilvo skausmus, galvos svaigimą ir vėmimą.
B- Įkvėpus (ūmus toksiškumas):
- Ūmus apsinuodijimas: Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neįvykdyti, bet produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios
klasifikuojamos kaip pavojingos įkvėpus. Daugiau informacijos – žr. 3 skirsnį.
- Ėsdinanti / dirginanti: Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neįvykdyti, bet produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios
klasifikuojamos kaip pavojingos. Daugiau informacijos – žr. 3 skirsnį.
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C- Patekus ant odos ir į akis (ūmus toksiškumas):
- Patekus ant odos: Patekus ant odos sukelia odos uždegimą
- Patekus į akis. Patekus į akis rimtai sužeidžia.
D- CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir kenksmingas poveikis reprodukcijai):
- Kancerogeniškumas: Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neįvykdyti. Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios
klasifikuojamos kaip pavojingos dėl anksčiau minėto poveikio. Daugiau informacijos – žr. 3 skirsnį.
- Gali sukelti genetinių sutrikimų: Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neįvykdyti. Produkto sudėtyje nėra medžiagų,
kurios klasifikuojamos kaip pavojingos. Daugiau informacijos – žr. 3 skirsnį.
- Gali kenkti vaisingumui: Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neįvykdyti. Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios
klasifikuojamos kaip pavojingos. Daugiau informacijos – žr. 3 skirsnį.
E- Jautrinamasis poveikis:
- Įkvėpus: Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neįvykdyti. Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip
pavojingos dėl jautrinamojo poveikio. Daugiau informacijos – žr. 3 skirsnį.
- Per odą: Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neįvykdyti. Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios
klasifikuojamos kaip pavojingos. Daugiau informacijos – žr. 3 skirsnį.
F- Toksinis poveikis konkretiems organams (STOT) poveikio trukmė:
Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neįvykdyti, bet produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip
pavojingos įkvėpus. Daugiau informacijos – žr. 3 skirsnį.
G- Toksinis poveikis konkretiems organams (STOT), kartotinis poveikis:
- Toksinis poveikis konkretiems organams (STOT), kartotinis poveikis: Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neįvykdyti.
Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos. Daugiau informacijos – žr. 3 skirsnį.
- Per odą: Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neįvykdyti. Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios
klasifikuojamos kaip pavojingos. Daugiau informacijos – žr. 3 skirsnį.
H- Pavojai dėl aspiracijos:
Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neįvykdyti. Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos.
Daugiau informacijos – žr. 3 skirsnį.
Kita informacija:
Nėra duomenų
Išsami toksikologinė informacija apie medžiagas:
Identifikavimas

Ūmus toksiškumas

Rūšis

Propan-2-olis

LD50 prarijus

5280 mg/kg

Žiurkėms

CAS: 67-63-0

LD50 per odą

12800 mg/kg

Žiurkėms

EB: 200-661-7

LC50 įkvėpus

72,6 mg/l (4 h)

Žiurkėms

Tetranatrio versenatas

LD50 prarijus

1913 mg/kg

Žiurkėms

CAS: 1964-02-08

LD50 per odą

Nėra duomenų

EB: 200-573-9

LC50 įkvėpus

11 mg/l (4 h) (ATEi)

Alkoholiai, C12-14, etoksilinti

LD50 prarijus

500 mg/kg (ATEi)

CAS: 68439-50-9

LD50 per odą

Nėra duomenų

EB: 500-213-3

LC50 įkvėpus

Nėra duomenų

Alkoholis, C12-15, etoksilintas (C12-15 Pareth-7)

LD50 prarijus

500 mg/kg (ATEi)

CAS: 68131-39-5

LD50 per odą

Nėra duomenų

EB: 500-195-7
Aminai, C12-14 akildimetil-,N-oksidai
CAS: 308062-28-4
EB: 931-292-6

LC50 įkvėpus

Nėra duomenų

LD50 prarijus

1064 mg/kg

LD50 per odą

Nėra duomenų

LC50 įkvėpus

Nėra duomenų

LD50 prarijus

500 mg/kg

LD50 per odą

Nėra duomenų

LC50 įkvėpus

Nėra duomenų

Didecildimetilamonio chlorido
CAS: 7173-51-5
EB: 230-525-2

Žiurkėms

Žiurkėms

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA
Nėra tyrimais pagrįstų duomenų apie paties mišinio ekotoksikologines savybes.
12.1

Toksiškumas:
Identifikavimas

Ūmus toksiškumas

Rūšis

Rūšis

Didecildimetilamonio chlorido

LC50

0,1 - 1 mg/l (96 h)

CAS: 7173-51-5

EC50

0,1 - 1 mg/l (48 h)

EB: 230-525-2

EC50

0,1 - 1 mg/l

Aminai, C12-14 akildimetil-, N-oksidai

LC50

3,46 mg/l (96 h)

Pimephales promelas

CAS: 308062-28-4

EC50

10,4 mg/l (48 h)

Daphnia magna

Vėžiagyviams

EB: 931-292-6

EC50

0,266 mg/l (72 h)

Selenastrum capricornutum

Hidrofitams

Alkoholis, C12-15, etoksilintas (C12-15 Pareth-7)

LC50

0,1 - 1 mg/l (96 h)

CAS: 68131-39-5

EC50

0,1 - 1 mg/l (48 h)

EB: 500-195-7

EC50

0,1 - 1 mg/l

Tetranatrio versenatas

LC50

121 mg/l (96 h)

Lepomis macrochirus

CAS: 1964-02-08

EC50

140 mg/l (48 h)

Daphnia magna
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12.2

EB: 200-573-9

EC50

Nėra duomenų

Propan-2-olis

LC50

9640 mg/l (96 h)

Pimephales promelas

CAS: 67-63-0

EC50

13299 mg/l (48 h)

Daphnia magna

Vėžiagyviams

EB: 200-661-7

EC50

1000 mg/l (72 h)

Scenedesmus subspicatus

Hidrofitams

Patvarumas ir skaidomumas:
Identifikavimas

Skaidumas

Bioskaidumas

Didecildimetilamonio chlorido

BZT5

Nėra duomenų

Koncentracija

100 mg/l

CAS: 7173-51-5

MDP

Nėra duomenų

Periodas

28 dienos

EB: 230-525-2

BDP5/CDP

Nėra duomenų

bioskaidus, %

0%

Aminai, C12-14 akildimetil-, N-oksidai

BZT5

Nėra duomenų

Koncentracija

73,2 mg/l

CAS: 308062-28-4

MDP

Nėra duomenų

Periodas

28 dienos

EB: 931-292-6

BDP5/CDP

Nėra duomenų

bioskaidus, %

90 %

Propan-2-olis

BZT5

1.19 g O2/g

Koncentracija

100 mg/l

CAS: 67-63-0

MDP

2.23 g O2/g

Periodas

14 dienos

BDP5/CDP

0.53

bioskaidus, %

86 %

EB: 200-661-7

12.3

Bioakumuliacijos gebėjimas:
Identifikavimas

Bioakumuliacijos potencialas

Didecildimetilamonio chlorido

BCF

81

CAS: 7173-51-5

Log POW

4,66

EB: 230-525-2

Potencialas

vidutinis

Tetranatrio versenatas

BCF

2

CAS: 1964-02-08

Log POW

-13

EB: 200-573-9

Potencialas

Žemas

Propan-2-olis

BCF

3

CAS: 67-63-0

Log POW

0,05

Potencialas

Žemas

EB: 200-661-7

12.4

Judumas dirvožemyje:
Identifikavimas

identifikavimas

Nepastovumas

Didecildimetilamonio chlorido

Koc

440000

Henrio konstanta

Nėra duomenų

CAS: 7173-51-5

Išvados

Nejudamas

Sausos dirvos

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Drėgnos dirvos

Nėra duomenų

Paviršiaus įtemptis

EB: 230-525-2
Aminai, C12-14 akildimetil-, N-oksidai

Koc

Nėra duomenų

Henrio konstanta

4E-9 Pa·m³/mol

CAS: 308062-28-4

Išvados

Nėra duomenų

Sausos dirvos

Ne

34100 N/m (20 ºC)

Drėgnos dirvos

Ne

Paviršiaus įtemptis

EB: 931-292-6
Tetranatrio versenatas

Koc

1046

Henrio konstanta

0E+0 Pa·m³/mol

CAS: 1964-02-08

Išvados

Žemas

Sausos dirvos

Ne

Paviršiaus įtemptis

Nėra duomenų

Drėgnos dirvos

Ne

Propan-2-olis

Koc

1,5

Henrio konstanta

8,207E-1 Pa·m³/mol

CAS: 67-63-0

Išvados

Labai aukštas

Sausos dirvos

Taip

22400 N/m (25 ºC)

Drėgnos dirvos

Taip

EB: 200-573-9

Paviršiaus įtemptis

EB: 200-661-7

12.5

Žuvims

PBT ir vPvB savybių vertinimo rezultatai:
Nesusiję

12.6

Kiti kenksmingi poveikio padariniai:
Nenurodyta

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1

Atliekų neutralizavimo būdai:
Kodas
20 01 29*

Atliekų rūšis (Komisijos reglamentas (ES) Nr.
1357/2014)

Aprašas
Plovikliai, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų

Pavojinga

Atliekų rūšis (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014):
HP14 Ekotoksiškos
Atliekų tvarkymas (šalinimas ir vertinimas):
Būtina perduoti specializuotai įmonei įvertinti ir pašalinti atliekas, vadovaujantis 1 ir 2 priedais (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB)
ir OL, 2013 m., Nr. 0-21. Pagal kodą 15 01 (2014/955/ES), jeigu indas tiesiogiai liečiasi su produktu, būtina su juo elgtis kaip ir su produktu.
Priešingu atveju būtina su juo elgtis kaip su pavojaus nekeliančiomis atliekomis. Nerekomenduojama išmesti į vandentakius. Žr. 6.2 papunktį.
Atliekų tvarkymo nuostatos:
Vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedu, patvirtintos Bendrijos ar nacionalinės nuostatos dėl atliekų tvarkymo.
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Bendrijos teisė: Direktyva 2008/98/EB, 2014/955/ES, Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014
Nacionalinė teisė:
2012 m. gruodžio 14 d. Atliekų įstatymas (OL, 2013 m., Nr. 21)
2013 m. birželio 13 d. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (OL, 2013 m., Nr. 888)

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
Pavojingų krovinių gabenimas sausuma:
Laikantis ADR 2015 ir RID 2015 reikalavimų:
14.1
14.2

JT numeris:
Taisyklingas JT krovinio pavadinimas:

14.3

Gabenimo pavojingumo klasė (-s):
9
Etiketės:
9
Pakuotės grupė:
III
Pavojai aplinkai:
Taip
Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.4
14.5
14.6

Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Apribojimų tuneliuose kodas:
Fizinės ir cheminės savybės:
Ribotas kiekis:
Nesupakuotų krovinių vežimas
pagal MARPOL konvencijos II
priedą ir IBC kodeksą:
Pavojingų krovinių gabenimas jūra:

UN3082
APLINKAI PAVOJŲ KELIANTI MEDŽIAGA, SKYSTA, I.N.O.
(amino oksido mišinys)

274, 335, 375, 601
E
žr. 9 dalį
5l

14.7

Nėra duomenų

Laikantis IMDG 37-14 reikalavimų:
14.1
14.2

JT numeris:
Taisyklingas JT krovinio pavadinimas:

14.3

Gabenimo pavojingumo klasė (-s):
9
Etiketės:
9
Pakuotės grupė:
III
Pavojai aplinkai:
Taip
Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.4
14.5
14.6

Specialios atsargumo priemonės naudotojams
EmS kodai:
Fizinės ir cheminės savybės:
Ribotas kiekis:
Nesupakuotų krovinių vežimas
pagal MARPOL konvencijos II
priedą ir IBC kodeksą:
Pavojingų krovinių gabenimas oru:

UN3082
APLINKAI PAVOJŲ KELIANTI MEDŽIAGA, SKYSTA, I.N.O.
(amino oksido mišinys)

274, 909, 944
F-A, S-F
žr. 9 dalį
5l

14.7

Nėra duomenų

Laikantis IATA/ICAO 2015 reikalavimų:
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

JT numeris:
Taisyklingas JT krovinio pavadinimas:

UN3082
APLINKAI PAVOJŲ KELIANTI MEDŽIAGA, SKYSTA, I.N.O.
(amino oksido mišinys)
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):
9
Etiketės:
9
Pakuotės grupė:
III
Pavojai aplinkai:
Taip
Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Fizinės ir cheminės savybės:
žr. 9 dalį
Nesupakuotų krovinių vežimas
pagal MARPOL konvencijos II
priedą ir IBC kodeksą:
Nėra duomenų

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1

Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai:
Autorizuoti kandidatuojančios medžiagos pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH): Nėra duomenų
REACH XIV priede nurodytos medžiagos (leidimų sąrašas) ir galiojimo data: Nėra duomenų
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų: Nėra duomenų
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) NR. 528/2012, 95 straipsnis: Didecildimetilamonio chloridas (1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11,
12 grupės)
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REGLAMENTAS (ES) NR. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo Sudėtyje yra didecildimetilamonio chlorido.
Kai kurių pavojingų medžiagų ir mišinių pardavimo ir naudojimo apribojimai (REACH XVII priedas):
Nėra duomenų
Išsamios nuostatos dėl žmonių saugos ir aplinkos apsaugos:
Rekomenduojama šiame saugos duomenų lape sukauptą informaciją naudoti kaip pradinius duomenis vietos pavojui įvertinti, siekiant imtis būtinų
priemonių išvengti rizikos, susijusios su šio produkto tvarkymu, naudojimu, laikymu ir šalinimu.
Kiti teisės aktai:
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įver tinimo, autorizacijos
ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, keičiantis direktyvą Nr. 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 793/9/3, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas Nr. 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB ir vėlesni pakeitimai
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifik avimo, ženklinimo ir
pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, ir vėlesni
pakeitimai
2011 m. vasario 25 d. Cheminių medžiagų ir jų mišinių įstatymas ( OL, 2015 m., Nr. 0-1203)
2003 m. rugpjūčio 28 d. ūkio, darbo ir socialinės politikos ministro komunikatas dėl darbo ir socialinės politikos ministro nutarimo dėl bendrųjų darbo
saugos taisyklių viso teksto paskelbimo (OL, 2003 m., Nr. 169-1650 ir vėlesni pakeitimai)
2011 m. vasario 2 d. sveikatos ministro įsakymas dėl sveikatai kenksmingų veiksnių tyrimo ir matavimo darbo aplinkoje (O L, 2011 m., Nr. 33-166)
2012 m. gruodžio 14 d. Atliekų įstatymas (OL, 2013 m., Nr. 21 ir vėlesni pakeitimai).
2015 m. spalio 9 d. Biocidinių produktų įstatymas (OL, 2015 m., Nr. 0-1926)
2000 m. birželio 8 d. Komisijos Direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąra šą, įgyvendinant Tarybos
direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe.
2006 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2006/15/EB, nustatanti antrąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant Tarybos
direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičianti direktyvas 91/322/EEB ir 2000/39/EB.
2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos direktyva 2009/161/EB, nustatanti trečiąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant Tarybos
direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičianti Komisijos direktyvą 2000/39/EB.
2012 m. birželio 11 d. sveikatos ministro įsakymas dėl pavojingų medžiagų ir mišinių, kurių pakuotėse įrengiamos priemonės, neleidžiančios atidaryti
vaikams ir juntamas liečiant įspėjimas apie pavojų, kategorijų ( OL, 2014 m., Nr. 0-1604)
2005 m. gruodžio 21 d. ūkio ministro įsakymas dėl asmeninių apsaugos priemonių pagrindinių reikalavimų (OL, 2005 m., Nr. 259-2173).
2012 m. liepos 24 d. sveikatos ministro įsakymas dėl kancoregininio ar mutageninio poveikio cheminių medžiagų, jų mišinių, te chnologinių veiksnių ar
procesų darbo aplinkoje (OL, 2012 m., Nr. 890 ir vėlesni pakeitimai)
2011 m. rugpjūčio 19 d. Pavojingų krovinių vežimo įstatymas (OL, 2011 m., Nr. 227-1367)
2013 m. gegužės 22 d. Vyriausybės pareiškimas dėl 1980 m. gegužės 9 d. Berne sudarytos Tarptautinio vežimo geležin keliais sutarties (COTIF) C
priedėlio „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID)“ pakeitimų įgyvendinimo (OL, 2013 m., Nr 840).
2013 m. spalio 10 d. ūkio ministro įsakymas dėl reglamento Nr. 1907/2006 XVII priede išvardytų apribojimų taikymo (OL, 2013 m., Nr. 1314)
2013 m. birželio 13 d. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (OL, 2013 m., Nr. 888)
2014 m. balandžio 14 d. ūkio ministro komunikatas dėl ūkio ministro įsakymo dėl pavojingų ar pavojų keliančių medžiagų ir mi šinių gamybos, prekybos
ar naudojimo ir produktų, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų ar mišinių, tiekimo rinkai ar naudojimo apribojimų viso teksto pa skelbimo (OL, 2014 m., Nr.
0-769)
2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo
2014 m. birželio 6 d. darbo ir socialinės politikos ministro įsakymas dėl sveikatai kenksmingų veiksnių darbo aplinkoje didži ausios leistinos
koncentracijos ir stiprumo (OL, 2014 m., Nr. 0-817).
2014 m. gruodžio 9 d. aplinkos ministro įsakymas dėl atliekų katalogo (OL, 2014 m., Nr. 0-1923).
2015 m. kovo 26 d. Vyriausybės pareiškimas dėl Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), su darytos 1957 m.
rugsėjo 30 d. Ženevoje, A ir B priedų pakeitimų įsigaliojimo (OL, 2015 m., Nr. 882)
2015 m. gegužės 15 d. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir kai kurių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įstatymas (OL, 2015 m., Nr. 881)
2004 m. gruodžio 30 d. sveikatos ministro įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, susijusios su cheminių veiksniais darbo vietoje (OL, 2005 m.,
Nr. 11-86 ir vėlesni pakeitimai)
2005 m. liepos 29 d. Narkomanijos prevencijos įstatymas (OL, 2012 m., Nr. 0-124 ir vėlesni pakeitimai)
15.2

Cheminės saugos vertinimas
Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliekamas

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA
Saugos duomenų lapus reglamentuojantys teisės aktai:
Šis saugos duomenų lapas sukurtas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (reglamento (EB) Nr. 453/2010, reglamento (ES) Nr. 2015/830) II
PRIEDU „Saugos duomenų lapo pildymo nurodymai“
Biocidinis produktas – leidimas Nr. 3088/07 tiekti rinkai biocidinį produktą.
Produkto sudėtyje yra 4,5 g/100 g didecildimetilamonio chlorido.
Ankstesnio saugos duomenų lapo pakeitimai, susiję su rizikos valdymu:
8 skirsnis.
Tekstas iš 2 skirsnyje minimo reglamento:
H318: Rimtai pažeidžia akis
H400: Labai toksiška vandens organizmams.
H315: Dirgina odą
H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
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Tekstas iš 3 skirsnyje minimo reglamento:
Nurodytos frazės netaikomos pačiam produktui, skirtos tik informaciniais tikslais ir taikomos atskiroms sudedamosioms dalims, minimoms 3
skirsnyje.
Reglamentas Nr. 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 3: H301 - Kenksminga prarijus
Acute Tox. 4: H302 - Kenksminga prarijus
Acute Tox. 4: H302+H332 - Kenksminga prarijus arba įkvėpus
Aquatic Acute 1: H400 – Labai toksiška vandens organizmams.
Aquatic Chronic 1: H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Aquatic Chronic 2: H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Eye Dam. 1: H318 – Smarkiai pažeidžia akis,
Eye Irrit. 2: H319 - Dirgina akis.
Flam. Liq. 2: H225 - Ypač degus skystis ir garai
Skin Corr. 1B: H314 – Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis;
Skin Irrit. 2: H315 – Dirgina odą,
STOT SE 3: H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą
Klasifikavimo procesas:
Eye Dam. 1: Skaičiavimo sistema
Aquatic Acute 1: Skaičiavimo sistema
Skin Irrit. 2: Skaičiavimo sistema
Aquatic Chronic 2: Skaičiavimo sistema
Patarimai dėl personalo mokymo:
Rekomenduojama, kad su šiuo produktu dirbantis personalas būtų apmokytas darbo saugos pagrindų, kad galėtų geriau suprasti ir aiškinti
produkto saugos duomenų lapą ir etiketę.
Pagrindiniai literatūros šaltiniai:
http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu http://eurlex.europa.eu
Tekste vartojamos santrumpos:
Tiek. klas. – Tiekėjo klasifikavimas
ADR – Tarptautinė konvencija dėl pavojingų krovinių vežimo keliais
IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių kodeksas
IATA: Tarptautinį oro transporto vežėjų asociacija
ICAO: Tarptautinė oro aviacijos organizacija
ChZT – cheminis deguonies poreikis (ChZT)
BZT – biocheminis deguonies poreikis (BZTn) per 5 paras
BCF – biokoncentracijos koeficientas
Log POW – pasiskirstymo oktanolis / vanduo koeficiento logaritmas
DLK – didžiausia leistina koncentracija
DLMK – didžiausia leistina momentinė koncentracija,
EC50 – veiksminga koncentracija (sudedamosios dalies koncentracija, kuri per tam tikrą laiką paveikia 50 % organizmų)
LD50: vidutinė mirtina dozė
LC50: vidutinė mirtina koncentracija
EC50: vidutinė veiksminga koncentracija
PBT – toksiškų medžiagų bioakumuliacijos potencialas
vPvB – laibai didelis toksiškų medžiagų bioakumuliacijos potencialas
AAP – asmeninės apsaugos priemonės
STP – nuotekų valymas
Henry: tam tikros sudedamosios dalies tirpumas tirpale, atsižvelgiant į sudedamosios dalies dalinį slėgį virš tirpalo
EB: EINECS ir ELINCS numeris (žr. taip pat EINECS ir ELINCS)
EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
ELINCS: Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas
CEN: Europos standartizacijos komitetas
STOT: Toksinis poveikis konkretiems organams
Koc: paskirstymo koeficientas, normalizuotas pagal organinės anglies kiekį, rodo organinių medžiagų adsorbcijos lygį dirvožemyje
DNEL: išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
PNEC: prognozuojama poveikio aplinkai nesukelianti koncentracija

Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija pagrįsta techniniais šaltiniai ir žiniomis bei galiojančiais Europos ir nacionaliniais teisės aktais. Jos tikslumo neįmanoma visiškai užtikrinti. Ši informacija nelaikytina
produkto savybių garantija, nes saugos duomenų lapo tikslas – aprašyti su sauga susijusius dalykus. Šio produkto darbo būdai ir sąlygos yra už mūsų žinių ir kontrolės ribų, todėl naudotojas pats yra atsakingas už
tinkamų priemonių taikymą, kad atitiktų teisės aktų dėl cheminių produktų laikymo, naudojimo ir šalinimo reikalavimus. Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija taikoma tik nurodytam produktui, kurio
negalima naudoti kitiems tikslams, nei nurodyti lape.
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS (REGLAMENTAS (ES) Nr. 1907/2006 – REACH)
AGRI'GERM 1510 ‐ 012011
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
REAC reglamentas (ES) Nr. 1907/2006 – Nr. 2015/803)
1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR (ARBA) MIŠINIO PAVADINIMAS IR BENDROVĖS IR (ARBA) ĮMONĖS PAVADINIMAS
1.1. Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas: AGRI'GERM 1510
Produkto kodas: 012011.
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Skirta tik profesionaliam naudojimui.
Biocidinio preparato tipas:
Skystas mišinys, koncentruotas.
Produkto tipas:
TP3, veterinarinės higienos biocidinis produktas.
Produkto tipas 2:
TP4, maisto ir pašarų srities dezinfekantai.
Specialus naudojimas:
Paviršių dezinfekantas.
Produkto tipas 3:
TP2, Buitinės paskirties ir visuomenės sveikatos priežiūrai skirti
dezinfekantai bei kiti biocidai.
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Užregistruotos bendrovės pavadinimas: „Laboratoires CEETAL“
Adresas: 1, Rue des Touristes ‐ CS 10039.42001.Saint‐Etienne Cedex 1. Prancūzija.
Telefonas: (33) 04 77 49 46 70. Faksas: (33) 04 77 49 46 71.
ceetal.rd@ceetal.fr
1.4. Pagalbos telefono numeris: +33 (0)1 45 42 59 59
Asociacija / organizacija INRS / ORFILA http://www.centres‐antipoison.net.
2 SKIRSNIS: PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 ir jo pataisas
Ūminis toksiškumas nurijus, 3 kategorija (Acute Tox. 3, H301).
Ūminis toksiškumas įkvėpus, 3 kategorija (Acute Tox. 3, H331).
Odos ėsdinimas, 1A kategorija (Skin Corr. 1A, H314).
Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 kategorija (Resp. Sens. 1, H334).
Odos jautrinimas, 1 kategorija (Skin Sens. 1, H317).
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 kategorija (STOT SE 3, H335).
Kenksmingas vandens aplinkai – ūminis pavojus, 1 kategorija (Aquatic Acute 1, H400).
Kenksmingas vandens aplinkai – lėtinis pavojus, 2 kategorija (Aquatic Chronic 2, H411).
Šis mišinys fizinio pavojaus nesukelia. Apie kitus gaminamus produktus skaitykite rekomendacijose.
2.2. Ženklinimo elementai
Biocidų mišinys (žr. 15 skirsnį);
Purškiamasis mišinys.
Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 ir jo pataisas.
Pavojaus piktogramos:

GHS06

GHS05

GHS09

GHS08

135

Signalinis žodis:
PAVOJINGA
Produkto identifikatoriai:
EC 203‐856‐5 GLUTARALDEHIDAS
EC 270‐325‐2 ALKIL‐DIMETIL‐BENZIL‐AMONIO CHLORIDAS
EC 230‐525‐2 DIDECIL‐DIMETIL‐AMONIO CHLORIDAS
EC 220‐552‐8 HEDP SEL DE SODIUM (ETIDRONO RŪGŠTIS)
Papildomas ženklinimas:
Pavojingumo frazės:
H301 + H331
Toksiška nurijus ar įkvėpus.
H314
Sukelia sunkius odos nudegimus ir akių pažeidimus.
H317
Gali sukelti alerginę odos reakciją
H334
Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti
kvėpavimą.
H335
Gali dirginti kvėpavimo takus.
H410
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės – Prevencinės:
P260
P271
P273
P280
(veido) apsaugos priemones.

Neįkvėpkite dulkių/rūko/garų.
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių

Atsargumo frazės – Atoveikis:
P301 + P310
NURIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ ar kreiptis į gydytoją.
P303+P361+P353
PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus rūbus.
Nuplauti odą vandeniu [arba po dušu].
P305 + P351 + P338
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P312
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ arba kreiptis į gydytoją/...
Atsargumo frazės – Šalinimas:
P 501 Turinį arba talpyklę išpilti (išmesti) kaip pavojingas atliekas.
2.3. Kiti pavojai
Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, priskiriamų labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų kategorijai (SVHC)
>= 0,1 %, pagal
Europos cheminių medžiagų agentūros sąrašą, parengtą vadovaujantis REACH reglamento 57 straipsniu:
http://echa.europa.eu/fr/candidate‐list‐table
Mišinys neatitinka mišiniams REACH Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priede nustatytų PBT ar vPvB kriterijų.
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3 SKIRSNIS: SUDĖTIS IR (ARBA) INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.2. Mišiniai
Sudėtis:
Identifikavimas
CAS: 111‐30‐8
EC: 203‐856‐5 Dgr
REACH: 01‐2119455549‐26
GLIUTARALDEHIDAS

(EK) 1272/2008
GHS06, GHS05, GHS09,
GHS08
Acute Tox. 2, H300
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1; H317
Acute Tox. 2, H330
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3; H411
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

CAS: 68424‐85‐1 EC: 270‐
325‐2
ALKIL‐DIMETIL‐BENZIL‐
AMONIO CHLORIDAS

GHS07, GHS05, GHS09
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1
GHS06, GHS05, GHS09
Dgr
Acute Tox. 3, H301
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

CAS: 7173‐51‐5
EC: 230‐525‐2
DIDECIL‐DIMETIL‐AMONIO
CHLORIDAS

CAS: 2809‐21‐4
EC: 220‐552‐8
REACH: 01‐2119510391‐53‐
0000 HEDP SEL DE SODIUM
(ETIDRONO RŪGŠTIS)

Pastaba
[1]

GHS07, GHS05
Dgr
Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

%
10 <= x % < 25

2,5 <= x % < 10

0 <= x % < 2,5

0 <= x % < 2,5

Informacija apie komponentus:
[1] Medžiaga, kurios didžiausias poveikis darbo vietoje yra ribojamas.
4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
Visais atvejais, jei abejojate arba simptomai nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
Jeigu nukentėjęs asmuo prarado sąmonę, NIEKADA neskatinkite rijimo.
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Įkvėpus:
Jeigu įkvėptas didelis mišinio kiekis, nukentėjusįjį asmenį išneškite į lauką. Pasirūpinkite, kad pacientui būtų
nešalta ir užtikrinkite ramybę.
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Jeigu nukentėjusysis yra be sąmonės, paguldykite jį į gaivinimo padėtį. Visais atvejais praneškite gydytojui ir
įsitikinkite, ar nukentėjusįjį reikės stebėti ir suteikti pagalbą ligoninėje.
Jei kvėpavimas nereguliarus ar nutrūko, atlikite gaivinimą „burna į burną“ ir kvieskite gydytoją.
Toliau gaivinimo „burna į burną“ ar „burna į nosį“ netęskite. Naudokite tinkamą įrangą.
Įkvėpus purškalo miglos, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite pakuotę ar etiketę.
Pasireiškus alerginei reakcijai kreipkitės medicininės pagalbos.
Apsitaškius ar patekus į akis:
Kruopščiai plaukite šviežiu švariu vandeniu 15 minučių, akių vokus laikykite atmerktus.
Nepaisant paciento pradinės būklės, nukreipkite jį pas oftalmologą ir gydytojui parodykite etiketę.
Apsitaškius ar patekus ant odos:
Nuvilkite užterštus drabužius ir kruopščiai plaukite odą muilu ir vandeniu arba tinkamu valikliu.
Nedelsdami nuvilkite užterštus ir aptaškytus drabužius.
Apžiūrėkite, ar tarp odos ir drabužių, laikrodžio, batų ir kt. neliko produkto likučių.
Pasireiškus alerginei reakcijai kreipkitės medicininės pagalbos.
Jeigu užterštas didelis plotas ir (arba) pažeista oda, būtina pasitarti su gydytoju arba pacientą nuvežti į ligoninę.
Nurijus:
Pacientui nieko neduokite į burną.
Jei nuryta netyčia, neduokite nieko gerti, nesukelkite vėmimo ir greitosios pagalbos automobiliu nedelsdami
vežkite į ligoninę. Gydytojui parodykite etiketę.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)
Duomenų nėra.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Informacija gydytojui:
Santraukoje nurodyta sudėtis vadovaujantis 2014 m. vasario 14 d. Prancūzijos įstatymu 2014‐128 dėl toksinio
budrumo ir Prancūzijos aplinkos ministerijos reikalavimais
5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Nedegus.
5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės
Gaisrui gesinti naudokite:
– purškiamą vandenį ar vandens miglą
– putas
– universalius ABC miltelius
Netinkamos gesinimo priemonės
Gaisrui gesinti nenaudokite:
– stiprios vandens srovės
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Gaisro atveju visada susidaro tiršti juodi dūmai. Skaidymosi produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai.
Neįkvėpkite dūmų.
Gaisro atveju gali susidaryti toliau išvardytos medžiagos:
– anglies monoksidas (CO)
– anglies dioksidas (CO2)
5.3. Patarimai gaisrininkams
Duomenų nėra.
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6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Saugos priemonės išvardytos 7 ir 8 skirsniuose.
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Vengti įkvėpti garų.
Vengti sąlyčio su oda ir akimis.
Jeigu išsipylė didelis mišinio kiekis, evakuokite visus darbuotojus ir leiskite dirbti tik išmokytiems darbuotojams,
aprūpintiems saugos priemonėmis.
Pagalbos teikėjams
Pirmąją pagalbą teikiantys darbuotojai turi būti aprūpinti tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis (žr. 8
skirsnį).
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Nutekėjusį ar išsipylusį mišinį surinkite ir tvarkykite nedegiomis sugeriamosiomis medžiagomis, pavyzdžiui,
smėliu, žemėmis, vermikulitu, diatominėmis žemėmis atliekoms skirtose statinėse.
Pasirūpinkite, kad mišinys nepatektų į kanalizacijos ar vandentiekio tinklus.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Neutralizuokite šarmine nukenksminančiąja medžiaga, pavyzdžiui, natrio karbonato vandeniniu tirpalu ar
panašia.
Jei užterštas gruntas, išsipylusį mišinį surinkus inertiška nedegia sugeriamąja medžiaga užterštą plotą
nuplaukite dideliu kiekiu vandens.
6.4. Nuoroda į kitus skyrius
Duomenų nėra.
7 SKIRSNIS: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
Laikymo patalpoms keliami reikalavimai taikomi visoms vietoms, kuriose mišinys yra tvarkomas.
Šių mišinių jokiomis aplinkybėmis negali tvarkyti asmenys, sergantys astma, alergijomis ir (arba) patiriantys
lėtinių ar pasikartojančių kvėpavimo sutrikimų.
Šio mišinio jokiomis aplinkybėmis negali tvarkyti asmenys, kuriems pasireiškė odos jautrinimas.
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Pabaigę darbą visada nusiplaukite rankas.
Nusivilkite ir išskalbkite drabužius prieš juos vilkėdami dar kartą.
Patalpose, kuriose nuolatos tvarkomas mišinys, reikia įrengti dušus ir vietas akims plauti.
Gaisro prevencija:
Tvarkykite gerai vėdinamose patalpose.
Užkirsti kelią, kad mišinys būtų neprieinamas leidimo su juo dirbti neturintiems darbuotojams.
Rekomenduojamos priemonės ir procedūros:
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikiama 8 skirsnyje.
Laikykitės etiketėje nurodytų įspėjimų bei darbų saugos taisyklių.
Neįkvėpkite garų.
Saugokitės, kad neįkvėptumėte garų. Jei gresia rizika įkvėpti garų, visus darbinius veiksmus atlikite naudodami
sandarų aparatą.
Emisijos vietoje įrenkite garų rinktuvą, o visose patalpose užtikrinkite bendrą vėdinimą.
Atliekant išskirtinio pobūdžio trumpas užduotis ar likviduojant avarijas aprūpinkite kvėpavimo aparatais.
Visais atvejais nutekėjimo vietoje surinkite visas pasklidusias medžiagas.
Venkite poveikio – prieš naudojimą gaukite specialių nurodymų.
Draudžiamos priemonės ir procedūros:
Vietose, kuriose naudojamas mišinys, negalima rūkyti, valgyti ar gerti.
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7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Duomenų nėra.
Laikymas
Talpykles laikykite sandariai uždarytas, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.
Laikykite atokiau nuo maisto ir gėrimų, įskaitant gyvūnų pašarus.
Jei mišinys sušalo, prieš naudodami gerai supurtykite.
Pakuotė
Visada laikykite talpyklėse, pagamintose iš tokių pat medžiagų, kaip originalios pakuotės.
Rekomenduojami pakuočių tipai:
– statinės
– buteliai
Tinkamos medžiagos talpyklėms:
– polietilenas
Netinkamos medžiagos talpyklėms:
– metalas
7.3. Konkretus (‐ūs) galutinio naudojimo būdas (ai)
Duomenų nėra.
8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR (ARBA) ASMENS APSAUGA
8.1. Kontrolės parametrai
Ribinės vertės darbo aplinkoje
‐ ACGIH TLV (Amerikos valstybinių pramonės higienistų konferencija, Slenkstinės vertės, 2010) :
CAS
Laiko svertinis
Trumpalaikio
Viršutinioji riba: Apibrėžimas:
Kriterijai:
vidurkis (TWA): poveikio ribinė
vertė (STEL):
111‐30‐8
0,05 ppm
SEN; A4
– Vokietija – AGW (BAuA ‐ TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS
Vidutinė poveikio
Vidutinė poveikio
vertė (VME):
vertė (VME):
111‐30‐8
0,05 ppm
0,2 mg/m3
– Prancūzija (INRS ‐ ED984 :2012) :
CAS
VME‐ppm:
VME‐mg/m3:

111‐30‐8

0,1

0,4

Ribinė
poveikio
vertė (VLE)‐
ppm:
0,2

Perviršis

Pastabos
2(I)

Ribinė
poveikio
vertė‐mg/m3:

Pastabos:

TMP Nr.:

0,8

‐

65,66

– JK / WEL (Poveikio darbo vietoje ribos, EH40/2005, 2007) :
CAS
Laiko svertinis
Trumpalaikio
Viršutinioji riba:
vidurkis (TWA): poveikio ribinė
vertė (STEL):
0,05 ppm
111‐30‐8
0,05 ppm
0,2 mg/m3
0,2 mg/m3

Apibrėžimas:

Kriterijai:

Sen

Išvestinis poveikio nesukeliantis kiekis (DNEL) arba Išvestinis minimalų poveikį sukeliantis kiekis (DMEL):
HEDP SEL DE SODIUM (ETIDRONO RŪGŠTIS) (CAS: 2809‐21‐4)
Konkretus galutinis naudojimas:
Darbuotojai.
Poveikio būdas:
nurijus.
Galimas poveikis sveikatai:
Ilgalaikis, sisteminis poveikis.
DNEL:
13 mg/kg kūno svorio per parą.
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Konkretus galutinis naudojimas:
Vartotojai.
Poveikio būdas:
nurijus.
Galimas poveikis sveikatai:
Ilgalaikis, sisteminis poveikis.
DNEL:
6,5 mg/kg kūno svorio per parą.
ALKIL‐DIMETIL‐BENZIL‐AMONIO CHLORIDAS (CAS: 68424‐85‐1)
Konkretus galutinis naudojimas:
Darbuotojai.
Poveikio būdas:
patekus ant odos
Galimas poveikis sveikatai:
Ilgalaikis, sisteminis poveikis.
DNEL:
5,7 mg/kg kūno svorio per parą.
Poveikio būdas:
Įkvėpus.
Galimas poveikis sveikatai:
Ilgalaikis, sisteminis poveikis.
3
DNEL:
3,96 mg medžiagos/m
Konkretus galutinis naudojimas:
Poveikio būdas:
Galimas poveikis sveikatai:
DNEL:
Poveikio būdas:
Galimas poveikis sveikatai:
DNEL:
Poveikio būdas:
Galimas poveikis sveikatai:
DNEL:

Vartotojai.
nurijus.
Ilgalaikis, sisteminis poveikis.
3,4 mg/kg kūno svorio per parą.
patekus ant odos
Ilgalaikis, sisteminis poveikis.
3,40 mg/kg kūno svorio per parą.
Įkvėpus.
Ilgalaikis, sisteminis poveikis.
3
1,64 mg medžiagos/m

Numanoma poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC)
HEDP SEL DE SODIUM (ETIDRONO RŪGŠTIS) (CAS: 2809‐21‐4)
Aplinkos segmentas:
Dirvožemis.
PNEC:
96 mg/kg
Aplinkos segmentas:
PNEC:

Gėlas vanduo.
0,136 mg/l

Aplinkos segmentas:
PNEC:

Jūros vanduo.
0,0136 mg/l

Aplinkos segmentas:
PNEC:

Gėlas vandens nuosėdos.
59 mg/kg

Aplinkos segmentas:
PNEC:

Jūros vandens nuosėdos.
5,9 mg/kg

Aplinkos segmentas:
PNEC:

Nuotėkų valymo įrenginiai.
20 mg/l

ALKIL‐DIMETIL‐BENZIL‐AMONIO CHLORIDAS (CAS: 68424‐85‐1)
Aplinkos segmentas:
Dirvožemis.
PNEC:
7 mg/kg
Aplinkos segmentas:
PNEC:

Gėlas vanduo.
0,0009 mg/l

Aplinkos segmentas:
PNEC:

Jūros vanduo.
0,00096 mg/l
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Aplinkos segmentas:
PNEC:

Protarpinis nuotėkų valymas.
0,00016 mg/l

Aplinkos segmentas:
PNEC:

Gėlas vandens nuosėdos.
12,27 mg/kg

Aplinkos segmentas:
PNEC:

Jūros vandens nuosėdos.
13,09 mg/kg

Aplinkos segmentas:
PNEC:

Nuotėkų valymo įrenginiai.
0,4 mg/l

8.2. Poveikio kontrolė
Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
Piktograma (‐os), nurodančios pareigą naudoti asmenines apsaugos priemones (PPE):

Naudokite švarias ir tinkamai prižiūrimas asmenines apsaugos priemones.
Asmenines apsaugos priemones laikykite švarioje vietoje, atokiau nuo darbo vietos.
Naudodami asmenines apsaugos priemones niekada nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Nusivilkite ir
išskalbkite drabužius prieš juos vilkėdami dar kartą. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždarose patalpose.
– Akių / veido apsauga
Saugokite, kad nepatektų į akis.
Naudokite nuo skysčių tiškalų apsaugančias akių apsaugos priemones.
Prieš naudodami užsidėkite apsauginius akinius su šonų apsauga, atitinkančius standarto EN166 reikalavimus.
Jei gresia didelis pavojus, veidą apsaugokite veido skydeliu.
Purkšdami užsidėkite veido skydelį, atitinkantį standarto EN166 reikalavimus.
Regos korekciniai akiniai nelaikomi apsaugos priemone.
Jei yra dirginančių garų poveikio tikimybė, kontaktinius lęšius nešiojantys asmenys dirbdami turi nešioti regos
korekcinius akinius.
Patalpose, kuriose nuolat tvarkomas mišinys, reikia įrengti virtas akims plauti.
– Rankų apsauga
Mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines, atitinkančias standarto EN374 reikalavimus.
Pirštines būtina pasirinkti atsižvelgiant į naudojimo pobūdį ir darbo konkrečioje vietoje trukmę.
Pirštines būtina pasirinkti atsižvelgiant į jų tinkamumą atitinkamai darbo vietai: ar bus tvarkomi kiti cheminiai
produktai, ar reikia fizinės apsaugos (nuo įpjovimo, įdūrimo, karščio poveikio), reikalaujamo vikrumo lygio.
Rekomenduojami pirštinių tipai:
– PVC (polivinilchlorido)
– butilo gumos (izobutileno‐izopreno kopolimero)
– natūralaus latekso
– „Neoprene®“ (polichloropreno)
– Nitrilo gumos (butadieno‐ackrilonitrilo kopolimero gumos (NBR))
Rekomenduojamos savybės:
– nelaidžios pirštinės, atitinkančios standarto EN374 reikalavimus
– Kūno apsauga
Pasirūpinkite, kad nepatektų ant odos.
Vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius.
Tinkamų apsauginių drabužių tipai:
Vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius, ypač chalatus ir batus. Drabužiai ir avalynė turi būti geros būklės ir
panaudojus valomi.
Darbuotojų vilkimus darbinius drabužius reikia reguliariai skalbti.
Po sąlyčio su produktu visas užterštas kūno vietas reikia nuplauti.
– Kvėpavimo organų apsauga
Venkite įkvėpti garų.
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Jei vėdinimas nepakankamas, naudokite tinkamus kvėpavimo aparatus.
Kai darbuotojus veikia koncentracijos, viršijančios nustatytas poveikio darbo vietoje ribas, jie privalo naudoti
tinkamą, patvirtintą kvėpavimo takų apsaugos prietaisą.
Dujas ir garus sulaikantis (‐ys) filtras (‐ai) (kompleksiniai filtai), atitinkantys standarto EN14387 reikalavimus:
– A1 (rudas)
– A2 (rudas)
– A3 (rudas)
Daleles sulaikantis filtras, atitinkantis standarto EN14387 reikalavimus:
– P3 (baltas)
9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Bendroji informacija:
Fizinė būklė:

Skystis.

Svarbi sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugos informacija
pH:

1.0 .
Stipriai rūgštinis

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros
intervalas:
Pliūpsnio temperatūra:

nenurodytas
Neaktuali.

Garų slėgis (50 °C):

Neaktualus.

Tankis:

1,04

Tirpumas vandenyje:

skiedžiamas.

Skystėjimo temperatūra ir intervalas:

nenurodomas

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:

nenurodytas.

Skilimo temperatūra ir jos intervalas:

nenurodomas

9.2. Kita informacija
Duomenų nėra
10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas
Duomenų nėra.
10.2. Cheminis stabilumas
Tvarkant ir laikant 7 skirsnyje nurodytomis sąlygomis šis mišinys yra stabilus.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Duomenų nėra.
10.4. Vengtinos sąlygos
Venkite:
– sušaldyti
Nemaišykite su kitais produktais, nebent tai daryti turite mūsų suteiktus rašytinius įgaliojimus.
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10.5. Nesuderinamos medžiagos
Laikykite atokiau nuo:
– stipriai oksiduojančių medžiagų
– stipriai redukuojančių medžiagų.
– stiprių bazių
– aminų
– natrio hipochlorito
– peroksido
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Medžiagai skaidantis aukštoje temperatūroje gali išsiskirti (susidaryti):
– anglies monoksidas (CO)
– anglies dioksidas (CO2)
11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Toksiška nurijus.
Toksiška įkvėpus.
Gali sukelti negrįžtamų odos pažeidimų, t. y., per iki trijų minučių trukmės poveikio laikotarpį gali atsirasti
matoma epidermio ir dermos nekrozė.
Ėsdinantis poveikis dažniausiai pasireiškė opų susidarymu, kraujavimu, kruvinų šašų susidarymu, o 14 dienų
stebėjimo laikotarpio pabaigoje atsirado odos spalvos pokyčių (oda išbalo), alopecijos (iškritusių plaukų) sritys ir
randai.
Gali pasireikšti kvėpavimo takų dirginimas, lydymas simptomų, pavyzdžiui, kosulio, dusulio ar apsunkinto
kvėpavimo.
Gali sukelti padidėjusį kvėpavimo takų jautrumą, pasireiškianti astmos, slogos ir (arba) konjungtyvito ar
alveolito požymiais.
Patekus ant odos gali sukelti alerginę reakciją.
11.1.1. Medžiagos
Ūminis toksiškumas:
HEDP SEL DE SODIUM (ETIDRONO RŪGŠTIS) (CAS: 2809‐21‐4)
Nurijus:
LD50 = 1878 ml/kg
Rūšys:
Žiurkės
Per odą:
LD50 > 6000 mg/kg
Rūšys
Triušiai
DIDECIL‐DIMETIL‐AMONIO CHLORIDAS (CAS: 7173‐51‐5)
Nurijus:
LD50 = 238 mg/kg
Rūšys
Žiurkės
OCDE gairės 401 (ūminis toksiškumas nurijus)
Per odą:
Rūšys

LD50 > 3342 mg/kg
Triušiai

ALKIL‐DIMETIL‐BENZIL‐AMONIO CHLORIDAS (CAS: 68424‐85‐1)
Nurijus:
LD50 = 397,5 mg/kg
Rūšys
Žiurkės
Per odą:
LD50 = 3412 mg/kg
Rūšys
Triušiai
GLIUTARALDEHIDAS (CAS: 111‐30‐8)
Nurijus:

LD50 = 37 mg/kg
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Rūšys
Rūšys
Įkvėpus (dulkės / migla)
Rūšys

Žiurkės
Triušiai
LC50 = 0.14 mg/l
Žiurkės

Odos ėsdinimas / odos dirginimas:
DIDECIL‐DIMETIL‐AMONIO CHLORIDAS (CAS: 7173‐51‐5)
Ardymas / ėsdinimas:
Stipriai nudegina odą.
Rūšys:
Triušiai
OCDE gairės 404 (Ūminis odos dirginimas / ėsdinimas)
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:
DIDECIL‐DIMETIL‐AMONIO CHLORIDAS (CAS: 7173‐51‐5)
Buehlerio testas:
Kitos gairės

Jautrinančio poveikio nesukelia.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:
DIDECIL‐DIMETIL‐AMONIO CHLORIDAS (CAS: 7173‐51‐5)
Mutageninio poveikio nesukelia
Mutagenezė(in vivo):
Neigiamas.
Rūšys:
Žiurkės
OCDE gairės 475 (Žinduolių kaulų čiulpų chromosomų aberacijos tyrimas)
OCDE gairės 471 (bakterijų atvirkštinės mutacijos tyrimas)
Ames testas (in vitro):
Neigiamas.
11.1.2. Mišinys
Odos ėsdinimas / odos dirginimas:
Klasifikuojama kaip ėsdinanti remiantis labai kraštutine pH verte.
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:
Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA
Labai toksiškas vandens organizmams ir sukelia ilgalaikių poveikių
Būtina saugoti, kad produktas nepatektų į kanalizacijos ar vandentiekio sistemą.
12.1. Toksiškumas
12.1.1. Medžiagos
HEDP SEL DE SODIUM (ETIDRONO RŪGŠTIS) (CAS: 2809‐21‐4)
Toksinis poveikis žuvims:
Rūšys
Poveikio trukmė:
Toksinis poveikis vėžiagyviams:
Rūšys
Poveikio trukmė:

LC50 = 195 mg/l
Oncorhynchus mykiss
96 val.
EC50 = 527 mg/l
Daphnia magna
48 val.

DIDECIL‐DIMETIL‐AMONIO CHLORIDAS (CAS: 7173‐51‐5)
Toksinis poveikis žuvims:
LC50 = 0,19 mg/l
M veiksnys = 1
Rūšys
Bracydanio rerio
Poveikio trukmė:
96 val.
NOEC
= 0,032 mg/l
Rūšys:
Danio rerio
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Poveikio trukmė:
35 val.
OCDE gairės 210 (Toksiškumo žuvims ankstyvose vystymosi stadijose testas).
Toksinis poveikis vėžiagyviams:
EC50 = 0,062 mg/l
M veiksnys = 10
Rūšys:
Daphnia magna
Poveikio trukmė:
48 val.
NOEC =
0,01 mg/l
M veiksnys = 1
Rūšys
Daphnia magna
Poveikio trukmė:
21 val.
OCDE gairės 211 (Daphnia magna reprodukcijos testas)
Toksinis poveikis dumbliams:
ECr50 = 0,026 mg/l
M veiksnys = 10
Rūšys:
Scenedesmus capricornutum
Poveikio trukmė:
96 val.
OCDE gairės 201 (Gėlavandenių dumblių ir melsvabakterijų slopinimo tyrimas)
ALKIL‐DIMETIL‐BENZIL‐AMONIO CHLORIDAS (CAS: 68424‐85‐1)
Toksinis poveikis žuvims:
LC50 = 0,515 mg/l
Poveikio trukmė:
96 val.
Toksinis poveikis vėžiagyviams:
EC50 = 0,016 mg/l
OCDE gairės 202 (Daphnia sp. ūminio imobilizavimo testas)
0,001 < NOEC <= 0,01 mg/l
M veiksnys = 1
Toksinis poveikis dumbliams:
NOEC =
M veiksnys = 1
GLIUTARALDEHIDAS (CAS: 111‐30‐8)
Toksinis poveikis žuvims:
Rūšys:
Poveikio trukmė:
Toksinis poveikis vėžiagyviams:
M veiksnys = 1
Rūšys:
Poveikio trukmė:
NOEC =
Rūšys:
Poveikio trukmė:
Toksinis poveikis dumbliams:
Rūšys:
Poveikio trukmė:

ECr50 = 0,03 mg/l
0,009 mg/l

LC50 = 10,8 mg/l
Pimephales promelas
96 val.
EC50 = 0,69 mg/l
Daphnia magna
48 val.
0,24 mg/l
Daphnia magna
96 val.
ECr50 = 2,64 mg/l
Pseudokirchnerella subcapitata
72 val.
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12.1.2. Mišiniai
Duomenų apie mišinio toksinį poveikį vandens organizmams nėra.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas
12.2.1. Medžiagos
HEDP SEL DE SODIUM (ETIDRONO RŪGŠTIS) (CAS: 2809‐21‐4)
Biologinis skaidymasis: duomenų apie skaidomumą nėra; laikoma, kad medžiaga yra greitai nesuyranti.
DIDECIL‐DIMETIL‐AMONIO CHLORIDAS (CAS: 7173‐51‐5)
Biologinis skaidymasis: greitai suyranti.
ALKIL‐DIMETIL‐BENZIL‐AMONIO CHLORIDAS (CAS: 68424‐85‐1)
Biologinis skaidymasis: greitai suyranti.
GLIUTARALDEHIDAS (CAS: 111‐30‐8)
Biologinis skaidymasis: greitai suyranti.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Duomenų nėra.
12.4. Judrumas dirvožemyje
Duomenų nėra.
12.5. Patvarių, biologiškai besikaupiančių ir toksiškų medžiagų (PBT) bei labai patvarių ir labai biologiškai
besikaupiančių medžiagų (vPvB) vertinimo rezultatai
Duomenų nėra.
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Duomenų nėra.
13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS
Tinkamas mišinio ir (arba) jo pakuotės atliekų tvarkymas turi būti nustatytas remiantis direktyva 2008/98/EB.
13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Nepilkite į kanalizaciją ar vandentakius.
Atliekos:
Atliekos turi būti tvarkomos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai, nekenktų aplinkai, ir ypač nekeltų
rizikos vandeniui, orui.
dirvožemiui, augalams as gyvūnams.
Atliekas perdirbkite ar šalinkite laikydamiesi taikytinų teisės aktų, pageidautina per licencijuotą atliekų surinkėją
ar įmonę.
Atliekomis neužterškite grunto ar vandens, atliekų neišmeskite į aplinką.
Užteršta pakuotė:
Pakuotę visiškai ištuštinkite. Nuo pakuotės nenuplėškite etiketės (‐čių).
Perduokite licencijuotam pagal sutartį dirbančiam atliekų tvarkytojui.
Atliekų kodai (sprendimas 2001/579/EK, direktyva 2006/12/EEB, direktyva 94/31/EEB dėl pavojingų atliekų):
16 05 08* nebenaudojami organiniai chemikalai, sudaryti iš pavojingų medžiagų ar turintys jų savo sudėtyje
14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
Transportuokite produktą laikydamiesi Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
(ADR), Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklių (RID), Tarptautinio pavojingų krovinių
vežimo jūra kodekso (IMDG), Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru techninių instrukcijų Tarptautinės oro
transporto asociacijos (IATA) Pavojingų krovinių taisyklių (ICAO/IATA) (ADR 2015 ‐
IMDG 2014 ‐ ICAO/IATA 2016).
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14.1. JT numeris
2922
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
UN2922=ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, N. K.
(Gliutaraldhidas, didecil‐dimetil‐amonio chloridas)
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (‐s)
– Klasifikacija:

8+6.1
14.4. Pakuotės grupė
III
14.5. Pavojai aplinkai

– Aplinkai pavojingos medžiagos:

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams
ADR /
RID

Klasė

Kodas

IMDG

8
Klasė

CT1
2 etiketė

IATA

8
Klasė

6.1
2 etiketė

8
8

6.1
6,1

Pakuotės
gr.
III
Pakuotės
gr.
III
Pakuotės
gr.
III
III

Etiketė

Ident.

LQ

Provis.

EQ

Cat

Tunelis

8+6.1
LQ

86
EMS

5l
Provis.

274
EQ

E1

3

E

5l
Keleivis

F‐A,S‐B
Keleivis

223 274
Krovinys

E1
Krovinys

pastaba

EQ

852
Y841

5l
1L

856
‐

60 l
‐

A3 A803
A3 A803

E1
E1

Gabenant ribotus kiekius, žr. OACI/IATA 2.7 dalį bei ADR ir IMDG 3.4 skyrių.
Gabenant išskirtinius kiekius, žr. OACI/IATA 2.6 dalį bei ADR ir IMDG 3.5 skyrių.
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą
Duomenų nėra.
15 SKIRSNIS: TEISINIO REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
– 2 skirsnyje pateikta informacija apie klasifikavimą ir ženklinimą:
Vadovaujamasi toliau nurodytais reglamentais:
– ES Reglamentu Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistu Reglamentu (EB) nr. 487/2013
– ES Reglamentu Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistu Reglamentu (EB) nr. 758/2013
– ES Reglamentu Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistu Reglamentu (EB) nr. 944/2013
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– ES Reglamentu Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistu Reglamentu (EB) nr. 605/2014
– ES Reglamentu Nr. 1272/2008, iš dalies pakeistu Reglamentu (EB) nr. 1297/2014
– Informacija apie talpykles:
duomenų nėra.
– Konkrečios nuostatos:

duomenų nėra.
Biocidinių produktų ženklinimas (Reglamentai 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006,
1451/2007 ir direktyva 98/8/EB):
Pavadinimas
CAS
%
Produkto‐tipas
GLIUTARALDEHIDAS
111‐30‐8
150,00 g/kg
02
03
04
DIDECIL‐DIMETIL‐AMONIO
7173‐51‐5
20,00 g/kg
02
CHLORIDAS
03
04
ALKIL‐DIMETIL‐BENZYL‐
68424‐85‐1
80,00 g/kg
02
AMONIO CHLORIDAS
03
04
Produkto tipas 2: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesiogiai naudoti žmonėms ar gyvūnams
Produkto tipas 3: Veterinarinė higiena
Produkto tipas 4: Maisto ir pašarų sritis.
15.2. Cheminės saugos įvertinimas
Duomenų nėra.
16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA
Kadangi mums nežinoma darbo aplinka, kurioje dirba produkto naudotojas, šiame duomenų saugos lape
pateikiama informacija grindžiama šiuo metu mūsų turimomis žiniomis ir šalies bei bendrijos reglamentais.
Iš anksto negavus rašytinių tvarkymo instrukcijų, mišinio negalima naudoti kitoms paskirtims, nei nurodytos 1
skirsnyje.
Visais atvejais naudotojas bus atsakingas už tai, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių, užtikrinančių teisinių
reikalavimų ir vietos taisyklių laikymąsi.
Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija turi būti laikoma su mišiniu susijusių saugumo reikalavimų
aprašymu, bet ne mišinio savybių garantija.
3 skirsnyje paminėtos frazės:
H290
Gali ėsdinti metalus.
H300
Mirtina nurijus
H301
Toksiška nurijus.
H302
Kenksminga nurijus.
H314
Sukelia sunkius odos nudegimus ir akių pažeidimus.
H317
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318
Sukelia sunkius akių pažeidimus.
H330
Mirtina įkvėpus
H334
Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
H335
Gali dirginti kvėpavimo takus.
H400
Labai toksiška vandens organizmams.
H410
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Santrumpos:
DNEL: išvestinis poveikio nesukeliantis kiekis
PNEC: Numanoma poveikio nesukelianti koncentracija
ADR Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių gabenimo keliais.
IMDG Tarptautiniai jūra gabenami pavojingi kroviniai
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IATA Tarptautinė oro transporto asociacija
ICAO: Tarptautinė civilinės asociacijos organizacija
RID Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Pavojaus vandens organizmams klasė).
GHS05: Korozija
GHS06. Kaukolė ir sukryžiuoti kaulai
GHS08: Pavojus sveikatai
GHS09: Aplinka
PBT: patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos medžiagos.
vPvB: labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios medžiagos.
SVHC: labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos.

150

1. SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS
IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius
RŪGŠTINIS SANITARINIS
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Skirtas fajansinių, keraminių, nerūdijančio plieno paviršių valymui.
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Gamintojas, tiekėjas: AB ,,Higėja“
Gamintojo, tiekėjo adresas: Savanorių pr. 339a, LT-50120 Kaunas, telefonas +37037310727,
faksas +37037310733
El.paštas higeja@higeja.lt
Už SDL-ą atsakingo asmens el.pašto adresas: ineta@higeja.lt
1.4 Pagalbos telefono numeris
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: +37052362052, +37068753378
Interneto svetainė: www.apsinuodijau.lt
Bendras pagalbos telefonas: 112
2. SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis, 1B kat. H314
2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Signalinis žodis: Pavojinga
Pavojaus piktogramos:

GHS05
Pavojingumo frazės:
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
Atsargumo frazės:
P101 Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
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P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus
užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti
laisvai kvėpuoti.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ
arba kreiptis į gydytoją.
P321 Specialus gydymas, jeigu reikia.
P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant
P405 Laikyti užrakintą.
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis teisės aktais.
2.3 Kiti pavojai
PBT ar vPvB kriterijai: neatitinka
3. SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1 Medžiagos netaikoma
3.2 Mišiniai
Pavojingi komponentai:
CAS
Nr.

EC
Nr.

Cheminis
pavadinimas

764701-0

231595-7

Druskos
rūgštis

6843950-9

500213-3

Alkoholiai
C12-14,
etoksilinti

Masės
dalis,
%
≤ 10

Idekso Nr.

REACH
registracijos Nr.

017-00201-X

01-211948486227-0000

≤5

01-211948798416-XXXX

Klasifikacija pagal
Reglamento (EB)
Nr. 1272/2008 reikalavimus
Smarkiai nudegina odą ir
pažeidžia akis,1 B kat., H314
Gali dirginti kvėpavimo takus,
3 kat., H335
Sukelia smarkų akių dirginimą
2kat., H319
Labai toksiška vandens
organizmams, 1 kat., H400
M– 1

Papildomos nuorodos: Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 skirsnyje.
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4. SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra informacija:užterštus drabužius būtina nusivilkti, prieš naudojant kitą kartą/išvalyti
naudojant atitinkamas plovimo/valymo priemones. Būtina naudoti asmenines apsaugos priemones
teikiant pirmąją pagalbą nukentėjusiems.
Įkvėpus: šviežias oras, poilsis. Nukentėjusįjį laikykite šiltai. Jei nekvėpuoja, kvėpuoja
nereguliariai, darykite dirbtinį kvėpavimą arba kvalifikuotas personalas turi duoti deguonies.
Kreiptis į gydytoją. Jei asmuo nesąmoningas, paguldykite patogia padėtimi ir nedelsiant kvieskite
greitąją pagalbą. Leiskite patekti grynam orui. Atlaisvinkite kaklaraištį, diržą, apykaklę.
Patekus ant odos: nusivilkti užterštus drabužius, odą gausiai plauti vandeniu, mažiausiai 15 min.
Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar gydytojui. Nudeginimo atveju
nenaudoti muilo. Nenaudoti neutralizuojančių (rūgščių) medžiagų. Cheminius nudegimus
nedelsiant turi gydyti gydytojas.
Patekus į akis: Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biurą ar gydytojui. Taip pat skalaukite akis dideliu kiekiu vandens
retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra
– išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių.
Prarijus: Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą ar gydytojui. Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra išimkite dantų protezus.
Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus
medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite
girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent tai būtų
nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvemtos masės
nepatektų į plaučius. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas. Niekada nieko
neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį
ir nedelsdami kreipkitės pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas
aprangos detales, pavyzdžiui, apykaklę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Įkvėpus: gali sudirginti kvėpavimo takus
Patekus ant odos: gali smarkiai nudeginti odą
Patekus į akis: gali smarkiai pažeisti akis
Prarijus: gali sudirginti ir pažeisti gleivinę
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Kreiptis į gydytoją. Vanduo ir galimybė nusiplauti akis ir odą turėtų būti lengvai prieinami.
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5. SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1 Gesinimo priemonės
Tinkamos: vandens dulksna, putos, CO2
Netinkamos: stipri vandens srovė
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Gaisro metu gali išsiskirti pavojingos dujos ir garai. Kontakte su metalais, gali susidaryti
vandenilis (sprogimo pavojus).
5.3 Patarimai gaisrininkams
Kilus gaisrui, nedelsdami izoliuokite įvykio vietą, iš jos pašalinkite visus asmenis. Atskirkite visus
degimo šaltinius. Patraukite tarą iš gaisro zonos, jeigu tai galima padaryti nestatant į pavojų
žmonių. Purškiamu vandeniu vėsinkite gaisro apimtą tarą. Jeigu gaisro užgesinti neįmanoma,
pasitraukite iš gaisro zonos ir leiskite degti. Užterštas gesinimui naudotas vanduo surenkamas
atskirai. Jo negalima išleisti į kanalizaciją. Po gaisro likę likučiai ir užterštas gesinimui naudotas
vanduo turi būti sutvarkomi pagal vietos reikalavimus. Gaisrą gesinantys asmenys turi vilkėti
ugniagesio apsauginį kostiumą, o pavojaus zonoje taip pat ir nuo karščio apsaugantį kostiumą bei
naudoti autonominį kvėpavimo aparatą. Ugniagesių drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus
ir pirštines), kurie atitinka Europos standartą EN 469, užtikrins bazinę apsaugą cheminių avarinių
atvejais.
6. SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Evakuokite aplinkines teritorijas. Užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Neleiskite vidun patekti
leidimo ir apsaugos priemonių neturintiems asmenims. Nelieskite palietos medžiagos, po ją
nevaikščiokite. Saugokitės tiesioginio sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais. Nekvėpuokite degančio
arba perkaitusio produkto išsiskyrusiomis degimo dujomis. Vilkėkite apsauginius drabužius ir
nešiokite dujų kaukę su filtru nuo dūmų.
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Produktui išsipylus, absorbuoti smėliu ir supilti į tam tikslui skirtą tarą. Išvalyti paliestą plotą.
Neleisti produktui patekti į kanalizaciją.
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Saugokite, kad neišsipiltų daugiau medžiagos. Pašalinkite tarą iš užterštos zonos. Praskieskite
vandeniu ir, jei įmanoma, surinkite šepečiu. Jei tai neįmanoma, užkirskite kelią tolesniam plitimui
ir surinkite palietą medžiagą naudodami nedegią absorbuojančią medžiagą (pvz., smėlį, žemę,
diatomitą, pjuvenas), kurią supilkite į specialią tarą ir atiduokite sutvarkyti pagal vietos
reikalavimus. Atliekos atiduodamos licencijuotai atliekų tvarkymo įmonei. Kruopščiai iš žarnos
nuplaukite vandeniu užterštą zoną; nuoplovų neišleiskite tiesiogiai į kanalizaciją. Produktas yra
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tirpus vandenyje. Jeigu produkto pateko į vandenis, nedelsdami informuokite atitinkamas
institucijas
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Kontaktinė informacija skubiais atvejais, poveikio kontrolės priemonės, asmeninės apsaugos
priemonės ir atliekų tvarkymo priemonės nurodytos 8 ir 13 skyriuose.
7. SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Venkite kontakto su oda ir akimis. Naudokite asmenines apsaugos priemones, nurodytas 8
skirsnyje. Laikykitės galiojančių sveikatos ir apsaugos teisės aktų.
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumą
Sandėliuoti uždarose, sausose, gerai vėdinamose patalpose sandariai uždarytą
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: šarmai, metalai, degios
medžiagos
7.3 Konkretus (ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
1.2 skirsnis
8. SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA
8.1 Kontrolės parametrai
HN 23:2011 ,,Cheminių medžiagų ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai“
Cheminė medžiaga
Pavadinimas
Vandenilio chloridas

CAS Nr
7647-01-0

Ilgalaikio
poveikio ribinis
dydis (IPRD)
mg/m3
ppm
8
5

Ribinis dydis
Trumpalaikio
poveikio ribinis
dydis (TPRD)
mg/m3
ppm
15
10

Neviršytinas
ribinis dydis
(NRD)
mg/m3 ppm
-

*Pastabos
-

8.2 Poveikio kontrolė
Techninės priemonės: tiekiamoji-ištraukiamoji ventiliacija.
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: veido apsauginiai skydeliai, P2 tipo filtras

Rankų ir odos apsauginės priemonės: apsauginės pirštinės, atsparios rūgštims, iš natūralios,
neopreninės ar nitrilinės gumos, PVC pagal LST EN ISO 374-1:2017
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Akių apsauginės priemonės: gerai priglundantys akiniai ar apsauginiai veido skydeliai pagal LST
EN 166:2002.

Kitos odos apsauginės priemonės: rūgščiai atsparios pirštinės, guminė avalynė
Asmens higienos priemonės: dirbant nevalgyti,negerti,nerūkyti. Po darbo nusiprausti veidą ir
rankas vandeniu su muilu.
9. SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Agregatinė būsena: skysta
Juslinės savybės: atitinka naudojamų žaliavų ar kvepalų kvapą
1% vandeninio tirpalo vandenilio jonų rodiklis (pH): 2,0-3,0
Virimo temperatūra, ºC ar virimo temperatūros intervalas: Degumas: nedegus
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, ºC: nežinoma
Pliūpsnio temperatūra, ºC: nežinoma
Sprogumo ribos:
Žemutinė, tūrio %: nežinoma
Viršutinė, tūrio %: nežinoma
Oksidavimosi savybės: nežinomos
Užšalimo/lydymosi temperatūra, ºC: nežinoma
Garų slėgis, kPa: nežinomas
Specifinė masė, tankis g/cm3: 1,040-1,050
Tirpumas vandenyje: tirpsta bet kokiu santykiu.
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): nenustatomas
Klampumas: nežinomas
Garų specifinis tankis: nežinomas
Garavimo greitis: nežinomas
9.2 Kita informacija
10. SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
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10.1 Reaktingumas
Stabilus nurodytomis saugojimo sąlygomis.
10.2 Cheminis stabilumas
Stabilus nurodytomis saugojimo sąlygomis. Laikykitės sandėliavimo ir tvarkymo sąlygų – žr. 7
skyrių.
10.3 Pavojingų reakcijų tikimybė
Esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygom pavojingų reakcijų nesusidaro.
10.4 Vengtinos sąlygos
Sąlygos, kurių reikėtų vengti-įkaitimas.
10.5 Nesuderinamos medžiagos
Degiosios organinės medžiagos, šarmai, metalai.
10.6 Pavojingi skilimo produktai
Nežinomi.
11. SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas bandomiems gyvūnams:
Prarijus, LD50: nežinomas
Per odą, LD50: nežinomas
Įkvėpus, LC50: nežinomas
Dirginimas: nežinomas
Pasklidimas: nežinomas
Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams: nežinomas
Odos ėsdinimas (sudirginimas): produktas pagal nustatytus kriterijus klasifikuojamas kaip
ėsdinantis odą
Smarkus akių pažeidimas (akių sudirginimas): produktas pagal nustatytus kriterijus
klasifikuojamas kaip smarkiai pažeidžiantis akis
Kvėpavimo takų ir odos jautrinimas: Pagal nustaytus kriterijus neklasifikuojamas kaip
jautrinantis odą
Kancerogeniškumas: remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Mutageniškumas: remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Toksinis poveikis reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo
kriterijų
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis: remiantis turimais
duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

157

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis: remiantis turimais
duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
12. SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1 Toksiškumas
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Aktyviosios paviršiaus medžiagos, esančios šiame preparate, atitinka biodegradavimo kriterijus
detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004.
12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Bioakumuliacijos potencialas nenustatytas
12.4 Judrumas dirvožemyje
Nenustatyta
12.5 PBT ir vPvB rezeltatų vertinimas
Produktas nėra klasifikuojamas kaip PBT ir vPvB.
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
13. SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1 Atliekų tvarkymo metodai
Išsiliejęs skystis nuplaunamas vandeniu (nedideli kiekiai). Dideli kiekiai absorbuojami ir
surenkami į tam tikslui skirtas talpas.
Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, pakuočių atliekos turi būti
tvarkomos vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu.
14. SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
14.1 JT numeris
1789
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
Vandenilio chloridas
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė

8
14.4 Pakuotės grupė
II
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14.5 Pavojus aplinkai
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojui
Vengti sąlyčio su oda ir akimis.
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
Produktas nėra transportuojamas urmo cisternoje.
15. SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/830 2015 m. gegužės 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
2008 m. gruodžio 16d. Europos Parlamentos ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir
panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1).
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.
Atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymus Nr.
722, Žin., 2004, Nr. 68-2381).
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. birželio 27
d. įsakymus Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503).
HN23-2011 „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore.
Bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr.112-5274).
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).
Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir
biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas (Patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.V-769, Žin., 2004, Nr.7-157).
15.2 Cheminės saugos vertinimas
Pagal REACH reglamento 14 straipsnį cheminės saugos vertinimas neatliktas.
16. SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA
Pavojingumo frazės:
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis, 1B kategorija, H314
Sukelia smarkų akių dirginimą, 2 kategorija, H319
Degi kietoji medžiaga, 2 kategorija, H228
Gali dirginti kvėpavimo takus, 3 kategorija, H335
Labai toksiška vandens organizmams, 1 kategorija, H400
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Informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros)etiketėje:
-Gamintojo įmonės pavadinimas, prekių ženklas ir adresas;
-produkto pavadinimas ir paskirtis;
-neto masė arba tūris;
-naudojimo instrukcija;
-pavojingumo simbolis ir nuoroda: GHS05; Signalinis žodis: Pavojinga
-pavojingumo frazės: H314
-atsargumo frazės: P102; P260; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P305+P351+P338, P310
-tinka naudoti iki; nurodoma mėnuo ir metai.
Saugos ir duomenų lapo papildomi pildymo šaltiniai:
Žaliavų, esančių sudėtyje gamintojų parengti saugos duomenų lapai ir kita techninė informacija.
Duomenys, pateikti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) tinklalapyje.
Šis saugos duomenų lapas peržiūrėtas pagal Komisijos Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus.
Peržiūrint šį saugos duomenų lapą papildyti ir patikslinti visi jo skyriai.
Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų
kontrolės ribų ir apie juos mes galime nežinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių neprisiimame
atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu,
sandėliavimu, naudojimu ar utilizavimu.
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas
yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti
apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos
duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie preparato poveikį
sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti.
Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos,
preparato savybių.
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 I priedą
Paskutinio pildymo data: 2015-08-10
1 lapas iš 6 lapų
SUPER OXY 314
1. SKIRSNIS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS
1.1. Produkto identifikatorius
SUPER OXY 314
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Veterinarinės higienos ir maisto dezinfekantas (3 ir 4 tipo biocidas).
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Gamintojas, tiekėjas: AB ,,Higėja“
Gamintojo, tiekėjo adresas: Savanorių pr. 339a, LT-50120 Kaunas, telefonas +37037310727, faksas
+37037310733
El.paštas higeja@higeja.lt
Už SDL-ą atsakingo asmens el.pašto adresas: sandra@higeja.lt
1.4 Pagalbos telefono numeris
Telefonas skubiai informacijai suteikti apsinuodijimų atvejais: +37052362052, mob. +37068753378
2. SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikacija
Pavojus sveikatai:
Kenksminga įkvėpus H332
Kenksminga susilietus su oda H312
Kenksminga prarijus H302
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis H314
Pavojingos savybės:
Gali padidinti gaisrą, oksidatorius H272
Pavojus aplinkai:
Nėra
2.2 Ženklinimo elementai
Medžiagos/mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]:
Signalinis žodis: Dgr Pavojinga
15% PERACTO RŪGŠTIS (EB Nr. 201-186-8, CAS Nr. 79-21-0, Indekso Nr. 607-094-00-8)
Sudėtyje yra vandenilio peroksido (20%), acto rūgšties.
Signalinis žodis: Dgr Pavojinga
Pavojaus piktogramos:

GHS03

GHS05

GHS07
Pavojingumo frazės:
H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius
H332 Kenksminga įkvėpus
H312 Kenksminga susilietus su oda
H302 Kenksminga prarijus
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
Atsargumo frazės:
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepnos/karštų paviršių - Nerūkyti
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 I priedą
Paskutinio pildymo data: 2015-08-10
2 lapas iš 6 lapų
SUPER OXY 314
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą
nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje
2.3 Kiti pavojai
Produkto pavojingumo klasės ir kategorijos:
Ox. Liq. 2Oksiduojantieji skysčiai, 2 kategorija
Acute Tox. 4* Ūmus toksiškumas, 4 kategorija
Skin Corr. 1B Odos ėsdinimas, 1B kategorija
3. SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
Empirinė(molekulinė formulė): Molekulinė masė:Pavojingi komponentai:
CAS Nr.

EC Nr.

Cheminis
pavadinimas

Masės dalis. %

Idekso Nr.

79-21-0

201-186-8

Peracto rūgštis

5-15

607-094-00-8

REACH
registracijos
Nr.
-

7722-84-1

231-765-0

Vandenilio
peroksido
tirpalas

>20

008-003-00-9

-

64-19-7

200-580-7

Acto rūgštis

~ 10

607-002-00-6

-

Papildomos nuorodos: Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

Klasifikacija pagal Reglamento (EB)
Nr. 1272/2008 reikalavimus
H226 Flam. Liq. 3
Org. Perox. D
(****)
H332Acute Tox. 4(*)
H312 Acute Tox. 4(*)
H302 Acute Tox. 4(*)
H314 Skin Corr. 1A
H400 Aquatic Acute 1
GHS02; GHS05; GHS07; GHS09
H271 Ox. Liq. 1
H332 Acute Tox. 4*
H302 Acute Tox. 4*
H314 Skin Corr. 1A
GHS03; GHS05; GHS07
H226 Flam. Liq. 3
H314 Skin Corr. 1A
GHS02; GHS05

4. SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Įkvėpus: nedelsiant nutraukti kontaktą – išeiti ar išnešti nukentėjusįjį į tyrą orą, suteikti ramybę. Pusiau sėdima padėtis,
vėsiu metu užkloti. Nedelsiant kviesti gydytoją, duoti kvėpuoti deguonies. Jeigu žmogus neteko sąmonės, atlikti dirbtinį
kvėpavimą.
Patekus ant odos: nedelsiant nusivilkti suteptus drabužius, plauti odą tekančiu vandeniu. Skubiai kreiptis pagalbos į
gydytoją. Savalaikis nudegimų apdorojimas apsaugo nuo sunkiai gyjančių žaizdų atsiradimo. Išskalbti drabužius prieš
juos vėl apsivelkant.
Patekus į akis: kuo skubiau plauti akis, pakėlus vokus, tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių arba naudoti
specialius akių plovimo skysčius. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Skubiai kreiptis pagalbos į gydytoją.
Prarijus: išskalauti burną, duoti gerti daug vandens ar pieno, jokiu būdu nesukelti vėmimo. Skubiai kreiptis pagalbos į
gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai,
nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į
burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Visais atvejais imtis šiame skyriuje nurodytų pirmos pagalbos priemonių ir visada kreiptis medicininės pagalbos.
Nedelsiant kviesti gydytoją ar vežti nukentėjusįjį į ligoninę. Nukentėjusysis turi būti stebima kurį laiką, nes apsinuodijimo
požymiai, plaučių edema gali pasireikšti po kelių ar net keliolikos valandų..
5. SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1 Gesinimo priemonės
Turi būti parenkamos įvertinant aplink peracto rūgštį esančių ir degančių medžiagų savybes. Peracto rūgštis gali uždegti
degias medžiagas, reaguodama su jomis gali sudaryti sprogius mišinius. Reaguodama su šarmais, lengvaisiais metalais
išskiria sprogų vandenilį. Gesinti pavėjine kryptimi.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: nėra.
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
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Skylant vandenilio peroksidui išsiskiriantis deguonis, ozonas skatina kitų medžiagų degimą. Jo išsiskyrimas greitėja,
kylant temperatūrai. Įkaitusios talpos gali sprogti. Todėl, jeigu neįmanoma talpų patraukti atokiau nuo liepsnos,
rekomenduojama talpas su peracto rūgštimi vėsinti vandens čiurkšle ar rūku.
5.3 Patarimai gaisrininkams
Visą kūną apsaugantys apsauginiai rūbai, izoliuojančios dujokaukės.
6. SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Išsiliejus produktui, nutraukti bet kokius darbus. Vengti patekimo ant rūbų, odos ir į akis. Neįkvėpti garų. Evakuoti
avarijos likvidavime nedalyvaujančius žmones, vengiant jų kontakto su išsiliejusiu produktu. Užtikrinti maksimaliai
galimą patalpų ventiliaciją. Produktui patekus ant degių medžiagų, kuo greičiau plauti vandeniu. Naudoti asmenines
apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje.
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Vengti produkto patekimo į dirvą, vandens telkinius, kanalizaciją. Išsiliejus dideliems kiekiams, aptverti avarijos vietą,
informuoti regiono aplinkos apsaugos departamentą, kviesti priešgaisrinę ir gelbėjimo tarnybą.
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Naudoti neutralizuojančias medžiagas. Išsiliejusį produktą sumaišyti su nedegiomis sorbuojančiomis medžiagomis
(smėliu, diatomitu) ir susemti į sandarias plastikines talpas. Nepilti surinkto išsiliejusio produkto į atgal į gamyklines
talpas. Vietas, kur buvo išsiliejęs produktas, gerai nuplauti vandeniu. Atliekos utilizuojamos kaip pavojingos (žiūr. 13 sk.).
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
7. SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Naudoti pagal atitinkamos gamybos technologinį reglamentą. Darbo vietoje turi būti tiekiamoji – ištraukiamoji
ventiliacija. Dirbti atokiau šilumos ir uždegimo šaltinių. Vengti kontakto su degiomis organinėmis medžiagomis,
reduktoriais. Vengti kontakto su oda, drabužiais, ypač saugotis, kad nepatektų ant veido ir į akis. Jei drabužiai susitepė,
skubiai juos nusivilkti ir pažeistą odos vietą plauti su vandeniu. Išplauti išteptus drabužius.
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumą
Vėsios, sausos vėdinamos patalpos. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Laikyti sandariai
uždarytose gamyklinėse talpose. Stebėti, kad konteineriai nebūtų išsipūtę. Tokiais atvejais pradaryti dangtį ir išleisti garus.
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: šarmai, bet kokios degios medžiagos,
redukuojančios medžiagos, naftos produktai ir kiti degūs skysčiai, metalai, metalų druskos.
7.3 Konkretus (ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Plastikiniai (geriausia polietileniniai ar polipropileniniai) bakeliai ar konteineriai, nerūdijančio plieno talpos. Nenaudoti
indų iš aliuminio, cinkuotos skardos.
8. SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)
8.1 Kontrolės parametrai
HN 23:2007 duomenų peracto rūgščiai nerasta. Kiti duomenys – TWA (JAV ACGIH) – 0,15 ppm. Skilimo metu
išsiskiriančio ozono, vandenilio peroksido ir acto rūgšties ribinės vertės pagal HN 23:2007.
Cheminė medžiaga
Pavadinimas
Ozonas
Vandenilio peroksidas
Acto rūgštis

CAS Nr
10028-15-6
7722-84-1
64-19-7

Ilgalaikio poveikio
ribinis dydis (IPRD)
mg/m3
ppm
0,2
0,1
1,4
1
25
10

Ribinis dydis
Trumpalaikio poveikio
ribinis dydis (TPRD)
mg/m3
ppm
-

Neviršytinas ribinis dydis
(NRD)
mg/m3
ppm
0,6
0,3
3
2
-

*Pastabos: Ū – ūmus poveikis.
Vengti bet kokio kontakto su šia medžiaga.
8.2 Poveikio kontrolė
Techninės priemonės: gera patalpų ventiliacija, vengti išsiliejimo.
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: esant nepakankamam vėdinimui, išsiliejimų atveju - naudoti
kaukes ar puskaukes su filtru, apsaugančiu nuo organinių dujų ar garų (apsaugos lygis - A1 pagal LST
EN 141) arba filtruojamąsias puskaukes su vožtuvais apsaugai nuo dujų FFA1 pagal LST EN 405.
Avarijų atveju, esant ore didelei garų koncentracijai ar ilgai būnant užterštoje garais aplinkoje –
autonominiai kvėpavimo aparatai.

Rankų ir odos apsauginės priemonės: apsauginės pirštinės pagal LST EN 374-1, atsparios rūgštims, iš PVC,
chloropreninės ar nitrilinės gumos. Būtina įvertinti pirštinių gamintojo nurodomą prasiskverbimo laiką.
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Akių apsauginės priemonės: apsauginiai sandarūs, gerai priglundantys prie veido akiniai.

Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.): kojų apsauga- guminiai, rūgštims atsparūs batai.
Apsauginiai drabužiai, būtina guminė prijuostė.

Asmens higienos priemonės: apsauginiai odos kremai, muilas ir vanduo. Nevalgyti, nerūkyti, negerti darbo vietoje.
Periodiškai keisti darbo drabužius. Plauti rankas prieš valgį. Akių plovimo priemonės turi būti prieinamos.
9. SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Agregatinė būsena (kieta, skysta, dujinė): skystis.
Juslinės savybės (spalva, kvapas): bespalvis aitraus acto kvapo.
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: 1.
Virimo temperatūra, oC ar virimo temperatūros intervalas: skyla ir distiliuojasi iki virimo (≥ 60oC),
verda likęs vanduo.
Degumas: netaikoma.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, oC: netaikoma.
Pliūpsnio temperatūra, oC: netaikoma.
Sprogumo ribos: netaikoma.
Oksidavimosi savybės: stiprus oksidatorius.
Užšalimo/lydymosi temperatūra, oC: apie –30
Specifinė masė, tankis g/cm3: 1,100-1,200
Tirpumas (vandenyje, riebaluose): skiedžiasi vandeniu bet kokiu santykiu, tirpsta poliariniuose
organiniuose tirpikliuose, mažai tirpi aromatiniuose tirpikliuose
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis /vanduo) log POW: -1,25.
Klampumas: duomenų gamintojas nepateikia.
Garų specifinis tankis: duomenų gamintojas nepateikia.
Garų slėgis, Garavimo greitis, Garų specifinis tankis: duomenų gamintojas nepateikia.
9.2 Kita informacija
10. SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1 Reaktingumas
10.2 Cheminis stabilumas
Sąlyginiai stabili nurodytomis laikymo sąlygomis. Stiprus oksidatorius, reaguoja su bet kokiomis cheminėmis
medžiagomis, pasižyminčiomis redukuojančiomis savybėmis. Kaip rūgštis reaguoja su stipriais šarmais, lengvaisiais
metalais, reakcijos metu išsiskiria degus ir sprogus vandenilis.
10.3 Pavojingų reakcijų tikimybė
10.4 Vengtinos sąlygos
Skyla temperatūros, šviesos poveikyje. Todėl, laikant saugoti, kad nebūtų pažeistos pakuotės.
10.5 Nesuderinamos medžiagos
Reaguoja su daugeliu organinių medžiagų. Egzoterminės reakcijos galimybė: reaguojant redukuojančiomis medžiagomis,
organinėmis degiomis medžiagomis.
10.6 Pavojingi skilimo produktai
Reakcijų produktai priklauso nuo cheminėse reakcijose dalyvaujančių medžiagų.
Skylant peracto rūgščiai, išsiskiria vandenilio peroksidas, ozonas, atominis deguonis, acto rūgštis.
Nestabilūs skilimo produktai: atominis deguonis, ozonas
11. SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas: vandenilio peroksido LD50 per os pelėms 2000 mg/kg, LD50 per odą žiurkėms 4060 mg/kg, LC50/4h
įkvėpus žiurkėms 2 mg/l; peracto rūgšties (14-15% tirpalas) LD50 per os žiurkėms 1015-1026 mg/kg, LD50 per odą
žiurkėms >12000 mg/kg, įkvėpus LC50/1h mg/l (žiurkėms).
Dirginimas: triušiams vandenilio peroksido 33 mg/m3 koncentracija ore per 90 dienų sukelia nosies gleivinės sudirginimą.
Šunims vandenilio peroksido 10 mg/m3 koncentracija ore per 180 dienų sukelia plaučių sudirginimą, didelį odos
sustorėjimą.
Ėsdinimas: biocidas sukelia odos ir gleivinės nudegimus. Stipriai nudegina akis.
Kitas poveikis: eksperimentų duomenų, rodančių biocido mutageniškumą, kancerogeniškumą, toksiškumą reprodukcijai,
nėra.
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Netiesioginis poveikis naminiams gyvūnams nėra tikėtinas taikant naudojimo instrukcijos nuorodas. Taikant saugos
duomenų lape nurodytas atliekų tvarkymo priemones, į aplinką gali patekti tik labai maži biocido likučiai.
Poveikis žmonėms:
Įkvėpus: nudegimo jausmas, perštinti gerklė, kosulys, sunkus ir padažnėjęs kvėpavimas, galvos skausmas, svaigimas.
Simptomai gali atsirasti po tam tikro laiko. Gali sukelti astmos priepuolius, ypač tiems žmonėms, kuriems šie priepuoliai
pasireiškia dėl kitų priežasčių. Apsinuodijimo požymiai, plaučių edema gali pasireikšti po kelių ar net keliolikos valandų.
Patekus ant odos: paraudimas, skausmas, odos pažeidimai, pūslės. Pakartinas kontaktas su oda gali sukelti dermatitą.
Patekus į akis: skausmas, ašarojimas, regėjimo sutrikimai, gali negrįžtamai pažeisti akis. Akis stipriai dirgina net garai.
Prarijus: galimi ne tik burnos, ryklės, stemplės ir skrandžio gleivinės cheminiai nudegimai, bet kiti ūmaus apsinuodijimo
simptomai - vėmimas, viduriavimas, kolapsas. Stemplės ir skrandžio perforacijos pavojus.
12. SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1 Toksiškumas
Ūmus poveikis vandens organizmams: vandenilio peroksido: žuvims LC50/96h – 16,4 mg/l (Pimephales promelas),
dafnijoms EC50/48h – 2,4 mg/l (Daphia pulex), dumbliams IC50/72h – 2,5 mg/l (Chlorella vulgaris); peracto rūgšties: žuvims
LC50/96h – 13,0 mg/l (Salmo gairdneri), dafnijoms EC50/48h – 3,3 mg/l (Daphia pulex), dumbliams EC50/3h – 0,7-16,0 mg/l
(Chlorella vulgaris).
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Tirpi vandenyje, išsklaido, peroksi junginiai greitai redukuojasi. Acto rūgštis biologiškai suyra.
12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Biologiškai nesikaupia.
12.4 Judrumas dirvožemyje
12.5 PBT ir vPvB rezeltatų vertinimas
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Pasižymi stipriomis dezinfekuojančiomis savybėmis
13. SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1 Atliekų tvarkymo metodai
Neišleisti į kanalizaciją, nepilti į vandens telkinius, ant dirvožemio.
Atliekos šalinamos kaip pavojingos pagal vietos reikalavimus. Atliekų kodas: 16 09 03* - peroksidai, pvz., vandenilio
peroksidas. Pavojingumą lemiančių savybių kodai: H2 (oksiduojamosios), H8 (ėdžios), H5 (kenksmingos). Išplautos ir
išdžiovintos pakuotės gali būti naudojamos pakartotinai arba perdirbamos.
14. SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
14.1 JT numeris
3149
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
SUPER OXY 314
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė
5.1+8
14.4 Pakuotės grupė
II
14.5 Pavojus aplinkai
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojui
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
15. SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklinimą, naudojimo ribojimą,
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt.
Atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2003 m. Gruodžio 30 d. Įsakymu Nr. 722, Žin., 2004, Nr. 682381, 2008, Nr. 55-2109).
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. Birželio 27 d. Įsakymu Nr. 348,
Žin., 2002, Nr. 81-3503).
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis, nuostatai. (Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2007 m. Lapkričio 26 d. Įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr. 123-5055).
Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų
sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas (Patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2003 m. Gruodžio 24 d. Įsakymu Nr.
V-769, Žin., 2004, Nr. 7-157).
HN: 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai“ (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. Spalio 15 d.
Įsakymu Nr. V-827/A1-287, Žin., 2007, Nr. 108-4434).
Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro
2002 m. Lapkričio 19 d. Įsakymu Nr. 5989, Žin., 2002, Nr. 115-5161, 2008, Nr. 53-1989).
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Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. Gruodžio 18 d. Dėl cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies
keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EBB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr.
1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EBB ir Komisijos direktyvas 91/155/EBB, 93/105/EB bei 2000/21/EBB.
2008 m. Gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EBB bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 551/2009 2009 m. birželio 25 d. Iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių, siekiant patikslinti V ir VI priedus (paviršinio aktyvumo
medžiagoms taikoma leidžianti nukrypti nuostata).
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 286/2011 2011 m. Kovo 10 d., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį
suderinti su technikos ir mokslo pažanga.
15.2 Cheminės saugos vertinimas
16. SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA
Pavojingumo klasės ir kategorijos kodas (-ai), pavojingumo frazės, nenurodytos 15 sk.
Org. Perox. D Organiniai peroksidai, D tipas
Ox. Liq. 1 Oksiduojantieji skysčiai, 1 kategorija.
Flam. Liq. 3 Degieji skysčiai, 3 kategotija
Acute Tox. 4* Ūmus toksiškumas, 4 kategorija
Skin Corr. 1A Odos ėsdinimas, 1A kategorija
Aquatic Acute 1 Pavojinga vandens aplinkai - ūmus poveikis
H226 Degūs skystis ir garai
H242 Kaitinant gali sukelti gaisrą
H271 Gali sukelti gaisr1 arba sprogimą, stiprus oksidatorius
Pastabos: pavojingumo žymėjimų, su simboliu * paiškinimus žiūrėti reglamento Nr. 1272/2008EB VI PRIEDO 1 dalies
1.2.1. skyriuje
Bpastaba:
Kai kurios cheminės medžiagos (rūgštys, bazės ir kt.) pateikiamos į rinką kaip įvairios koncentracijos vandens tirpalai,
kuriuos reikia klasifikuoti ir ženklinti skirtingai, nes skiriasi skirtingos koncentracijos tirpalų keliamas pavojus.
Dpastaba:
Kai kurios cheminės medžiagos, galinčios greitai polimerizuotis arba suirti, paprastai pateikiamos į rinką stabilizuotos.
Būtent šiuo pavidalu jos nurodytos 3 dalyje. Tačiau kartais tokios medžiagos teikiamos į rinką nestabilizuotos. Šiuo atveju
tiekėjas privalo etiketėje nurodyti cheminės medžiagos pavadinimą pridėdamas žodį „nestabilizuota“.
Informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros)etiketėje:
-Gamintojo įmonės pavadinimas, prekių ženklas ir adresas;
-produkto pavadinimas ir paskirtis;
-neto masė arba tūris;
-naudojimo instrukcija;
-pavojaus piktogramos: GHS03; GHS05, GHS07; Signalinis žodis: Dgr Pavojinga
-pavojingumo frazės: H272; H332; H312; H302; H314
-atsargumo frazės: P210; P280; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P301+P330+P331; P304+P340; P403+P235
-tinka naudoti iki; nurodoma mėnuo ir metai.
-papildoma informacija: nėra
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga,
preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos
apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie preparato poveikį sveikatai ir
aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija
neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)

SRIS išrašas

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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tel.: +370 5 2663661, faks.: +370 5 2663663
e-paštas: info@am.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105

IŠRAŠAS
IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS
Nr. SRIS-2018-13437186
Išrašo suformavimo data: 2018-10-05 11:18:14
Išrašą užsakiusio asmens duomenys:
Vardas

ALBERTAS

Pavardė BAGDONAVIČIUS
Pareigos

projektų vadovas

Asmens kodas / įmonės kodas 35412230605
Prašymo numeris SRIS-2018-13437186
Prašymo data 2018-10-05
Adresas
El. paštas

Žolyno g. 3 , Vilnius
aba@dge.lt

Telefonas (8 5)2644304
Išrašo gavimo tikslas Viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus
paukštynas“ Darsūniškio padalinyje
poveikio aplinkai vertinimui.
Pagrindas - AB „Vilniaus paukštynas“ ir
UAB „DGE Baltic Soil and Environment
“sutartis Nr. 2018/04/25.
Prašyta teritorija:
Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija
Visos rūšys

Išraše pateikiama situacija iki:

2018-10-05

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių radaviečių ar augaviečių
koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių
išlikimui.
Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių bei jų
stebėjimų duomenys:

1/ 4
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2018-13437186

Užsakė: ALBERTAS BAGDONAVIČIUS

1. RAD-LYCDIS004404 (Didysis auksinukas)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas RAD-LYCDIS004404
Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Didysis auksinukas
Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Lycaena dispar
Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2014-07-14

Pirmas stebėjimas

suaugęs individas

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [506987,65 6064665,55]

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2018-13437186

Užsakė: ALBERTAS BAGDONAVIČIUS

2. RAD-MILMIG004444 (Juodasis peslys)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas RAD-MILMIG004444
Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Juodasis peslys
Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Milvus migrans
Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2014-07-14

Pirmas stebėjimas

suaugęs individas

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [507214,15 6064782,97]

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2018-13437186
Išrašo santrauka
Prašyta teritorija:
Prašytos rūšys:

Užsakė: ALBERTAS BAGDONAVIČIUS

Laisvai pažymėta teritorija
Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:
Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

1.

Didysis auksinukas

Lycaena dispar

RAD-LYCDIS004404

2014-07-14

2.

Juodasis peslys

Milvus migrans

RAD-MILMIG004444

2014-07-14

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Radavietės kodas

Paskutinio
stebėjimo data

Eil. nr.

4/ 4
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4 priedas. Grafiniai priedai
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www.dge-group.lt
178

vandens gręžinys
10

vandens gręžinys
vandens gręžinys

Automobilių stovėjimo aikŠtelė
Dezomatas

Buitinių nuotekų rezervuaras

F-1

Modulinė transformatorinė
11

PaŠarų bokŠtai

5

1

Gamybinių (plovimo) nuotekų rezervuaras

2

3

4

SKLYPO PLANAS M 1:1250

6
7

8
9

12
13

Pastatų eksplikacija:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

1. Paukštidė Nr. 1
2. Paukštidė Nr.2
3. Paukštidė Nr. 3
4. Paukštidė Nr. 4
5. Buitinis korpusas
6. Stoginė
7. Esama biokuro katilinė (1,2 MW)
8. Katilinės kaminas
9. Akumuliacinė talpa
10. Vandenvietė
11. Ūkinis pastatas

Sklypo riba
Vandentiekio tinklai
Buitinių nuotekų tinklai
Šilumos trasa
Gamybinių (plovimo) nuotekų tinklai
Elektros tinklai

12. Planuojamas biokuro katilas (0,34 MW)
13. Planuojamo biokuro kailo kaminas

PrieŠgaisrinis rezervuaras

Skaldos danga
Veja
Įėjimas į pastatą
Įvažiavimas-išvažiavimas
Mėšlo pakrovimo aikštelė

PrieŠgaisrinis rezervuaras

179

Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)

5 priedas. Hidrogeologinis tyrimas
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ORIGL\ALAS PASTU
NEBUS S{UNCIA.\{AS

LIETUVOS GEOLOGIJOSTARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
g. 35,LT-03123
Vilnius,
tel.:(8 5) 2332889,2332482,
BiudZetin€
istaiga,S. Konarskio
el. p. lgt@lgt.lt,http://www.lgt.lt.
kodas188710780
asmenqregistre,
kaupiami
ir saugomiJuridiniq
Duomenys

UAB ,,DGEBalticSoil andEnvironment"
AB,,Vilniauspauk5tynas"
departamentas
Aplinkosapsaugos
agent[ra
Aplinkosapsaugos

2o1s-or-il
I 20l9- 01- 10

////'
Nr. (6)-1.7-

Nr. R19/5

DEL HIDROGEOLOGINIO TYRIMO VERTINAMOSIOS ISVADOS
Lietuvos geologijostarnyba, vadovaudamasiZemes tikio veiklos subjektq poveikio
poZeminiam
vandeniuivertinimoir monitoringotvarkosapra5u(toliauApraiu), i5nagrinejoUAB
,,DGE Baltic Soil and Environment" pateikt4 ataskait4,,KaiSiadoriq r. sav., Kruonio sen.,
Darstini5kio k., 5v., Jurgio g. 45 esaniiq paukStidiiq teritorijos hidrogeologinistyrimas".
uZsakymu.
TyrimasatliktasAB ,,Vilniauspauk5tynas"
Tirta 2,28ha dydZiobuvusiokiauliq kompleksoteritorija,2013m. rekonstruota
i 39 tilkst.
pritaikant
142
tlkst
broileriq
planuojama
rekonstrukcija,
vietqbroileriqpauk5tidg,
kuriojeSiuometu
kiti gamybiniaipastatai,biokuro
auginimui.Teritorij4 supa mi5kas,joje veikia 4 pauk5tides,
pietineje
i5likg
apleisti buvg skysto me5lo
dalyje
vandentiekio
ir
nuotekq
tinklai,
katiline,
rezervuarai.Artimiausiasodybayta uL 180m i Siauresrytus, artimiausiaspavir5iniovandens
telkinys- melioracijosgriovys,itekantisi Liutikos upg, yra uZ 150 m i Siaurgnuo teritorijos.
Teritorijoje yra trys poZeminiovandensgavybosgrgZiniaiNr. 13257,13258ir 56453,tadiau
Teritordosvirdutinispiltinis gruntasiki 0,3-1,2m gylio yra
vandensi5tekliaikol kasneaprobuoti.
kilmes ivairus smdlis,giliau iki gruntiniovandens,sllgsandio3,524,39 gylyje,
technogenines
vyrauja smulkuslimnoglacialinis- vidutinis aliuvinis smelis,vandenitalpina ivairus aliuvinis
smelissu ZvirgZdopriemai5a.Gruntiniovandenssrautokryptis - i5 pietrydiqi Siaurdsvakarus
- 9,9m/d.
filtracijoskoeficientas
melioracijosgrioviolink, apskaidiuotasis
S4lyginistyrimq centrasLKS-94 koordinadiqsistemoje:x - 6065435,y - 508512.
Hidrogeologiniotyrimo metubuvo i5grglti 6 grgliniai iki 6,0 m gylio, juose paimti 6 gruntinio
vandensmeginiai.Laboratoriniais
tyrimaisnustatyta,kad keturiqgrgZiniqgruntiniamevandenyje
(RK), o viename
bendroazotokiekissvyruoja13,6-15,2mg/l riboseir vir5ijaribingkoncentracUq
grgZinyje- ir amonioRK, nurodytEApra5e.Vertinantbendrqj4chemingsudeti,vandenskokybe
kiekisrodogruntiniovandenstarSqazoto
teritorijojeyra gera,tadiaui5tirpusiqbiogeniniqmedZiagq
junginiaisSiaurineje
gruntinisvanduo,bei
teritorijosdalyje,kur link sutekateritorij4drenuojantis
pietinejedalyje gretabuvusiqme5lorezeruuary.
reikiavvkdyti [kio teritorijos
flking veikl4bei tyrimo rezultatus
AtsiZvelgiant
i planuojam4
poveikio poZeminiam vandeniui monitoringq. Monitoringo programa rengiama ir vykdoma
vadovaujantisUkio subjektq aplinkos monitoringo nuostatais,patvirtintais LR aplinkos ministro
2009 m., rugsejo 16 d. isakymu Nr. D1-546. Monitoringo rezultatamspatvirtinus ter5iandiq
medZiagqdidejimo tendencijas,turetq bUti taikomos papildomosaplinkosauginespriemonestar5os
patekimo i poZeminivandeni apribojimui. Objektasyra itrauktasi potencialiqgeologinesaplinkos

ptZ Nr. 12479.
tar5osZidiniqsqraS4

Kietqjq naudingqi5kasenqir registroskyriausvedejas,
veikiantis pagalLietuvosRespublikosaplinkosministro
2018 m. lapkridio28 d. isakym4Nr. AMP1-200

Vytautas Antanas Janu5ka

VirgilijaGregorauskiend,
tel.(8 5) 2139055,
el.p. virgilU4.gregorauskiene@lgt.lt
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UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ leidimo tirti žemės gelmes kopija.
Gruntinio vandens bandinių ėmimo žiniaraštis.
Gruntinio vandens laboratorinių tyrimų protokolai.
Grunto granuliometrinės sudėties tyrimo rezultatai.
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UAB „Ekometrija“ laboratorijos leidimo kopija.
Tyrimo registracijos lapas Lietuvos geologijos tarnyboje (forma R-2).
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1.

ĮVADAS

Hidrogeologinis tyrimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, esančiame Šv. Jurgio g. 45,
Darsūniškio k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. atliktas AB „Vilniaus paukštynas“ užsakymu.
AB „Vilniaus paukštynas“ iš „Kaišiadorių agrofirma“ įsigytame kiaulių komplekse 2013 metais įvykdė
rekonstrukciją pritaikant pastatus 39 tūkst. veislinių paukščių prieauglio auginimui. Šiuo metu paukštyne
planuojama rekonstrukcija, kurios metu AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje esančią
veislinių paukščių fermą pritaikyti 142 tūkst. vietų broilerių laikymui, per metus išauginant per 1 mln.
vnt. viščiukų broilerių produkcijos.
Pagal „Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus“ [7], ūkio subjektas turi vykdyti poveikio aplinkos
kokybei (poveikio aplinkai) monitoringą, kurio dalis yra poveikio požeminiam vandeniui monitoringas.
Numatoma vykdyti veikla atitinka nurodytą papunktyje 8.3.1.12. – auginantys mėsines kiaules,
paršavedes ir (arba) paukščius, kai šiai ūkinei veiklai reikalingas TIPK leidimas. Nuostatų 14 punkte
nurodyta, kad rengiant monitoringo programą, būtina atlikti teritorijos hidrogeologinį tyrimą, kurį
reglamentuoja „Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo
tvarkos aprašas” [9].
Pagrindiniai darbo uždaviniai buvo:

Atlikti hidrogeologinį tyrimą paukštidžių teritorijoje, esančioje Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k.,
Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.;

Parengti hidrogeologinio tyrimų ataskaitą, pateikti ją Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos
ministerijos.
Tyrimai užregistruoti Lietuvos geologijos tarnyboje, registracijos numeris – 9465-2018 (7 priedas).
Darbus vykdė UAB “DGE Baltic Soil and Environment” specialistai geologas Albertas Paplauskas ir
hidrogeologė Jovita Vileikytė. Gręžimo darbus vykdė UAB „Geotestus“. Už projektą atsakingas –
projektų vadovas Albertas Paplauskas.
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2.

TERITORIJOS CHARAKTERISTIKA

AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinys yra Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio sen.,
Kaišiadorių r. sav. (1 pav., 1, 2 brėž.). Tyrimų teritorijos plotas – 2,28 ha. Teritorijos centro koordinatės
LKS-94 koordinačių sistemoje yra: R: 508512, Š: 6065435.

1 pav. Teritorijos vaizdas

Tiriama teritorija yra apie 1,5 km į pietryčius nuo Darsūniškio gyvenvietės centrinės dalies. Sklypas rytų,
šiaurės rytų bei pietų pusėse ribojasi su žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypais. Teritoriją
supa miškas, miško paskirties žemė keliose vietose ribojasi arba priartėja 5-10 m atstumu iki sklypo ribų.
Vakarų pusėje už 170 - 350 m, mišku praeina rajoninis kelias Nr. 3320 Janiškės-Užgirėlis-Darsūniškis,
nuo kurio atsišakoja privažiavimo kelias į paukštyną bei toliau esančią sodybą (1 brėž.). Į teritoriją
patenkama šiaurinėje teritorijos pusėje per dvejus vartus. Artimiausi gyvenvietės namai yra 0,4 - 0,7 km
atstumu. Tarp miškų įsikūrusios artimiausios sodybos nuo teritorijos ribų yra 180 m šiaurės rytų ir 580 m
pietvakarių kryptimis.
Tyrimų metu paukštynui priklausančiuose sklypuose ūkinei veiklai buvo naudojami šie pastatai ir
statiniai:
 paukštidė (1) 107,5x21,5 m, užstatymo plotas - 2263,5m²;
 paukštidė (2) 108,5x18,5 m, užstatymo plotas - 1987,5m²;
 paukštidė (3) 107,5x21,5 m, užstatymo plotas - 982,5m²;
 paukštidė (4) 107,5x21,5 m, užstatymo plotas - 1044,5m²;
 buitinių ir pagalbinių patalpų korpusas, užstatymo plotas – 645,85 m²;
 grūdų ir kombinuotų lesalų talpos;
 modulinė transformatorinė (gretimame sklype);
 biokuro katilinė ir šiaudų kuro sandėlis (stoginė) (2 pav.);
 vandenvietės požeminio vandens gręžiniai su vandens gerinimo įranga;
 gamybinių ir buitinių nuotekų tinklai ir kaupimo talpa;
 priešgaisrinis rezervuaras (požeminis);
 teritorijos vidaus keliai ir aikštelės;
 dezinfekcinis barjeras;
 teritorijos apšvietimas ir aptvėrimas.
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2 pav. Biokuro katilinė ir kuro sandėlis (stoginė)

3 pav. Priešgaisrinis požeminis rezervuaras ir apleisti buvę skysto mėšlo rezervuarai

Pietinėje teritorijos dalyje yra išlikę, apleisti buvę skysto mėšlo rezervuarai (3 pav.). Rezervuarai yra
pridengti gelžbetoniniais blokais, kurie vietomis yra sudūliję ir ištrupėję.
Artimiausi paviršinio vandens telkinys – už 150 m į šiaurę esantis melioracijos griovys, kuris įteka į
Liutikos upę.
Teritorijoje vykdomai veiklai aprūpinti vandeniu yra išgręžti trys arteziniai gręžiniai: du gręžiniai
išgręžti 1990 metais, kurių Nr. 13257 ir 13258 (4 pav., 1 brėž.) ir 2013 metais išgręžtas gręžinys Nr.
56453. Gręžinio Nr. 13258 koordinatės informacinėje sistemoje GEOLIS yra netikslios – visi gręžiniai
yra vienas šalia kito, šiauriau tiriamos teritorijos. Vandenvietė Žemės gelmių registre neužregistruota,
požeminio vandens išteklių aprobavimo ataskaita ir vandenvietės VAZ pagrindimo projektas rengiami
šiuo metu, rangovas – UAB "J.Jonyno Ecofirma".
Artimiausia tiriamai teritorijai Lapainios (Kaišiadorių r.) vandenvietė (reg. Nr. 4496) yra 3,7 km atstumu
nuo teritorijos į šiaurės rytus. Vandenvietės apsaugos zonos nenustatytos, eksploatuojamas kvartero agIII
vandeningas horizontas.
Paukštyno teritorija nėra įtraukta į valstybinę geologijos informacinę sistemą (GEOLIS) kaip potencialus
taršos židinys.
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4 pav. Vandenvietės teritorija ir vandens tiekimo gręžiniai

Tirta teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ribas. Už 2,9 km į rytus nuo teritorijos yra artimiausia
saugoma teritorija – Lapainios botaninis draustinis (1 lentelė), įsteigtas išsaugoti miško bei pievų
augalijos kompleksą ir retų rūšių augalų augimvietes.
1 lentelė. SAUGOMOS TERITORIJOS
Eil. Identifikavimo
Nr.
kodas
1.

0210500000022

Saugomos
teritorijos
pavadinimas
Lapainios
botaninis
draustinis

2.

0700000000024

Nemuno kilpų
regioninis
parkas

3.

0700000000021

Kauno marių
regioninis
parkas

Plotas,
ha
221,3

25079,8

9851,9

Steigimo tikslas
(steigimo data)
Išsaugoti miško bei pievų augalijos kompleksą
ir retų rūšių augalų augimvietes (1992.09.24).
Išsaugoti unikalų Didžiųjų Nemuno kilpų ir
Punios šilo kraštovaizdį, jo gamtinę
ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes
(1992.09.24).
Išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio
žemutinės dalies kraštovaizdį, jo gamtinę
ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes
(1992.09.24).
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Atstumas
iki objekto,
km
2,9 km

4,3 km

5,7 km

3.

TYRIMŲ METODIKA IR APIMTYS

Darbus sudarė:
◦
◦
◦
◦

Ankstesnių tyrimų medžiagos surinkimas
Lauko darbai
Analitiniai darbai
Tyrimų medžiagos apibendrinimas, žemėlapių, ataskaitos bei išvadų parengimas

Ankstesnių tyrimų medžiagos surinkimas
Duomenys apie ankstesnius tyrinėjimus vertinamoje teritorijoje buvo renkami visuose prieinamuose
fonduose ir archyvuose: Lietuvos geologijos tarnybos, Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos
agentūros, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos.
2013 metais tiriamame sklype buvo atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai. Tyrimus atliko UAB „Kauno
hidrogeologija“.
Darbų metu buvo naudojama anksčiau atliktų kartografinių tyrimų medžiaga:
◦
Guobytė R., 1998. Lietuvos kvartero geologinis žemėlapis M1:200 000. LGT fondinė medžiaga.
◦
Guobytė R., 1998-2000. Lietuvos geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000. LGT fondinė
medžiaga.
◦
Kadūnas V., Budavičius R., Gregorauskienė V. ir kt. „Lietuvos geocheminis atlasas“. LGT ir
Geologijos institutas. Vilnius, 1999.
◦
Klimas A., 2006. „Vandens kokybė Lietuvos vandenvietėse“. Lietuvos vandens tiekėjų
asociacija.
Lauko darbai:
Lauko darbus sudarė:
◦
Teritorijos rekognoskuotė
◦
Mechaninis gręžimas
◦
Gruntinio vandens bandinių paėmimas
Teritorijos rekognoskuotė. Rekognoskuotės metu buvo nustatytos sklypo centro koordinatės, parinktos
vietos zonduojančių gręžinių gręžimui. Gręžinių vietos suderintos su užsakovu. Zonduojantys gręžiniai
išdėstyti taip, kad apibūdintų visą teritoriją. Gręžiniai išdėstyti remiantis:
◦
Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos
aprašas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-1056 (Žin.,
2011, Nr. 2-63)
Mechaninis gręžimas. Tyrimų metu teritorijos viršutinės pjūvio dalies geologinės sandaros, litologijos
nustatymui, o taip pat gruntinio vandens slūgsojimo gylio nustatymui ir gruntinio vandens cheminės
sudėties tyrimo tikslu, mechaniniu būdu buvo išgręžti 6 tiriamieji gręžiniai (žr. 2 brėž., 2 lentelė ir 4
priedas). Gręžinių gyliai – 6,0 m, bendras gylis – 36,0 m. Naudojant GPS įrangą nustatytos gręžinių
LKS-94 koordinatės, gręžinių vietos pažymėtos 1:2000 mastelio schemoje (2 brėž.).
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2 lentelė. TYRIMO PUNKTŲ ŽINIARAŠTIS
Data

Punktas

2018.11.28
2018.11.28
2018.11.28
2018.11.28
2018.11.28
2018.11.28

DAR-1
DAR-2
DAR-3
DAR-4
DAR-5
DAR-6

LKS – 94 koordinatės
Rytai
Šiaurė
508521
6065528
508488
6065502
508453
6065441
508456
6065358
508533
6065370
508582
6065450

Gręžinio gylis, m
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

Gręžinio žiočių
abs. aukštis, m
49,44
49,95
50,12
50,18
50,54
50,47

Gruntinio vandens bandinių paėmimas. Gruntinio vandens bandiniai paimti iš visų gręžinių. Vandens
bandinių žiniaraštis pateiktas 3 priede. Prieš imant vandens bandinį fiksuotas gruntinio vandens lygis,
kiekvienas gręžinys išsiurbtas panardinamu elektriniu siurbliu. Buvo išpumpuojami 3-5 gręžinio vandens
tūriai iki kaičių fizikinių cheminių parametrų reikšmių stabilizavimosi. Prie gręžinio matuoti kaitūs
fizikiniai-cheminiai rodikliai: temperatūra, pH, Eh, ištirpęs deguonis, santykinis elektros laidumas
vandenyje. Šie parametrai matuoti registruotais Lietuvoje prietaisais, nuosekliai laikantis jų naudojimo
instrukcijų. Santykinis elektros laidumas vandenyje nustatytas vadovaujantis Lietuvos standartu LST
ISO 7888.
Prieš imant bandinį iš kito gręžinio ir siekiant išvengti galimo mėginių kryžminio užterštumo, visa
bandinio paėmimo įranga nuvaloma ir nuplaunama atsivežtu švariu vandeniu.
Gruntinio vandens bandiniai, priklausomai nuo numatomos analizės, paimti į specialią laboratorijų
suteiktą tarą. Visi paimti bandiniai dokumentuoti fiksuojant kaičius fizikinius-cheminius parametrus ir
bandinio spalvą bei kvapą, o taip pat gruntinio vandens lygį, išpumpavimo parametrus. Mėginiai iki
pristatymo į laboratorijas laikyti specialioje hermetiškoje talpoje su pastovia aplinkos temperatūra. Į
laboratorijas mėginiai nuvežti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jų paėmimo momento.
Gruntinio vandens bandiniai buvo imami, konservuojami, transportuojami vadovaujantis šiais
standartais:



LST EN ISO 5667-3:2013 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių
konservavimas ir tvarkymas“;
LST ISO 5667-11:2009 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 11 dalis. Nurodymai, kaip imti
požeminio vandens mėginius“;
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Analitiniai darbai
Gruntinio vandens cheminės sudėties tyrimai buvo atlikti UAB „Ekometrija“ laboratorijoje. Visi tyrimai
buvo atliekami prisilaikant Aplinkos ministerijos metodinių rekomendacijų. Laboratorija turi Aplinkos
apsaugos agentūros leidimą atlikti minėtus tyrimus (6 priedas).
Gruntų granuliometrinė sudėtis nustatyta Lietuvos geologijos tarnybos laboratorijoje (4 priedas).
Granuliometrinė analizė atlikta sietų ir nusėdimo (aerometro) metodais (remiantis standartu ISO/TS
17892-4:2005).
Tyrimų medžiagos apibendrinimas, žemėlapių, ataskaitos bei išvadų parengimas
Ataskaita, išvados ir rekomendacijos parengtos pagal „Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio
požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašą“ patvirtintą Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1056 (Žin., 2011, Nr. 2-63).
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4.

TERITORIJOS GEOLOGINĖS – HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Geomorfologiniu požiūriu tiriama teritorija yra upių slėnių holoceno ir vėlyvojo apledėjimo, Pabaltijo
žemumų srityje, Nemuno vidurupio plynaukštės rajone, Nemuno vidurupio slėnio atkarpos mikrorajone.
Natūraliai reljefas žemėja šiaurės, šiaurės vakarų kryptimi. Teritorijos paviršiaus absoliutinis aukštis
kinta nuo 49,5 m iki 50,8 m, natūraliame žemės paviršiuje vyrauja poledynmečio aliuvinės nuogulos
(žvirgždingas smėlis).
Teritorijoje vykdomai veiklai aprūpinti vandeniu yra išgręžti trys arteziniai gręžiniai: du gręžiniai
išgręžti 1990 metais, kurių Nr. 13257 ir 13258 ir 2013 metais išgręžtas gręžinys Nr. 56453. Gręžinio Nr.
13258 koordinatės informacinėje sistemoje GEOLIS yra netikslios. Gręžinių gyliai yra nuo 107 iki 129
m. Naudojant šių ir tiriamos teritorijos apylinkėse esančių gręžinių litologinę informaciją, galima teigti,
kad kvartero nuogulų storis sklype viršija 129 m. Viršutinė kvartero storymės dalis sudaryta iš aliuvinio
gelsvo įvairiagrūdžio smėlio, kuris slūgso ant moreninio priemolio. Giliau aptinkamas pilko
įvairiagrūdžio smėlio ir moreninio priemolio persisluoksniavimas. Gilesniuose smėlio tarpsluoksniuose
yra vandeningi sluoksniai, kurie yra eksploatuojami tiriamos teritorijos apylinkėse, o taip pat ir
paukštyno vandenvietėje. Kvartero dariniai tikėtina slūgso ant apatinės kreidos Jiesios svitos smėlingų,
aleuritingų ar molingų nuogulų (remiantis prekvartero geologiniu žemėlapiu M 1:200000). Aplink
teritoriją esančiais gręžiniais kvartero storymė nepragręžta.
Teritorijos paviršius yra technogeniškai pažeistas. Piltinio grunto (tIV) sluoksnio storis kinta nuo 0,3 iki
1,2 m (3 brėž.). Rytinėje teritorijos dalyje ant piltinio grunto yra 20-30 cm storio betono sluoksnis
(DAR-5, DAR-6), o vakarinėje dalyje DAR-3 gręžinio aplinkoje yra dirvožemio sluoksnis. Piltas gruntas
sudarytas iš įvairaus rupumo smėlio su organinės medžiagos, vietomis su žvirgždo priemaiša. Tikėtina,
kad statant fermas viršutinis grunto sluoksnis buvo perstumdytas ir suformuotas iš vietinio grunto.
Šiaurinėje dalyje, DAR-1 ir DAR-2 gręžinių aplinkoje aptiktas palaidoto dirvožemio sluoksnis.
Vakarinėje teritorijos dalyje po technogeniškai pažeisto grunto sluoksniu slūgso limnoglacialinis
smulkus, dulkingas, rudas smėlis (lgIIIbl), kurio storis siekia iki 2,1 m (4 priedas). Ant šio sluoksnio
rytinėje dalyje aptiktas 1,7 m storio aliuvio (aIV) sluoksnis, kuris sudarytas iš vidutingrūdžio smėlio su
priesmėlio tarpsluoksniais. Po limnoglacialinio smulkaus smėlio sluoksniu aptinkamas vidutingrūdis
aliuvinės kilmės (aIIIbl) smėlis, kuris gilyn rupėja. Gręžinių pade, 6,0 m gylyje, slūgso stambiagrūdis
smėlis su žvirgždu.
Grunto filtracijos koeficientą galima surasti pasitelkus Slichterio formulę, kuri taikoma tuo atveju, jei
grunto smiltelių efektyvus diametras (d10) yra nuo 0,01 iki 5,0 mm. Vertinant pagal turimus grunto
granuliometrinės sudėties tyrimo rezultatus, stambiagrūdžio smėlio su žvirgždu d10 = 0,088 mm (žr. 4
priedą). Įvertinus tai, kad šis smėlis yra pakankamai tankus, todėl priėmus parametrą, priklausantį nuo
poringumo, lygų 0,1905, gauname filtracijos koeficiento vertę 9,9 m/d, kuri bus tuo atveju, jei gruntinio
vandens temperatūra 10,0 0C.
Gruntinis vanduo teritorijoje talpinasi aliuvinėse (aIIIbl) nuogulose, kurias sudaro įvairiagrūdis smėlis su
žvirgždo priemaiša. Hidrogeologinio tyrimo metu gruntinio vandens paviršius buvo 3,52 – 4,39 m gylyje
nuo žemės paviršiaus (45,92 – 46,15 m abs. a.) (4 brėž.). Gruntinį vandenį maitina atmosferiniai krituliai.
Vandens tėkmės kryptis nukreipta iš pietryčių į šiaurės vakarus – link už 150 m į šiaurę nuo teritorijos
esančio melioracijos griovio, kuris įteka į Liutikos upę, kuri vakaruose įteka į Nemuną (1 brėž.).
Vandenvietėje įrengtuose gręžiniuose Nr. 13257 ir 13258 vandeningas sluoksnis (aglI-II) yra atitinkamai
85-105 ir 94-107 m gyliuose. Vandeningas sluoksnis yra spūdinis, vandens lygis pakyla 1 m virš žemės
paviršiaus. 2013 metais išgręžto gręžinio Nr.56453 pase nurodyta, kad vandeningas sluoksnis yra nuo 32
iki 111 m gylyje (aglII-IIImd-gr), buvo išmatuotas 3 metrų spūdis virš žemės paviršiaus.
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GRUNTINIO VANDENS HIDROCHEMINĖ CHARAKTERISTIKA

5.

Gruntinio vandens tyrimams buvo surinkti 6 gruntinio vandens bandiniai. Tyrimo rezultatai pateikti 6 - 7
lentelėse ir 3 priede.
6 lentelė. TYRIMO REZULTATAI, VANDUO,
BENDRA CHEMINĖ SUDĖTIS
Punktas

pH

DAR-1
DAR-2
DAR-3
DAR-4
DAR-5
DAR-6

7,2
7,3
7,1
7,1
7,5
7,4

SEL,
µS/cm
25oC
578
582
731
741
532
638

Bendra
mineralizacija, mg/l
568
611
702
700
457
629

Sausa
liekana,
mg/l
404
427
485
506
318
434

Bendras
kietumas,
mg-ekv/l
6,96
8,22
8,34
8,16
6,78
8,16

Chloridai
(Cl-),
mg/l
22,4
19,7
21,1
28,5
22,6
22,7

Sulfatai,
(SO42-),
mg/l
21,2
26,0
26,0
26,0
22,2
19,7

Hidrokarbonatai
(HCO3-), mg/l
328
370
433
388
280
389

CO2,
mg/l
78,0
85,5
100
83,5
70,7
90,6

6 lentelės tęsinys. TYRIMO REZULTATAI, VANDUO
BENDRA CHEMINĖ SUDĖTIS
Punktas

Natris (Na+),
mg/l

Kalis (K+),
mg/l

DAR-1
DAR-2
DAR-3
DAR-4
DAR-5
DAR-6

11,0
4,75
10,7
16,3
1,49
1,49

14,0
13,6
25,8
51,0
5,2
5,2

Kalcis
(Ca2+),
mg/l
98,6
107
124
97,0
91,0
114

Magnis
(Mg2+), mg/l
24,8
34,8
26,3
40,4
27,2
29,9

Cheminis deguonies
suvartojimas ChDSCr,
mg O2/l
2,7
<2,5
6,3
12
4,2
<2,5

Permanganato
indeksas, mgO2/l
2,3
2,5
2,7
5,6
2,8
2,4

7 lentelė. TYRIMO REZULTATAI, VANDUO
BIOGENINĖS MEDŽIAGOS
DAR-1
DAR-2
DAR-3
DAR-4
DAR-5
DAR-6

Bendras
azotas, mg/l
14,6
13,6
11,4
14,5
3,34
15,2

Nitritai
(NO2-), mg/l
<0,020
0,062
0,225
0,097
<0,020
<0,020

DLK
RK

30
12

1,5
0,5

Punktas

Nitratai,
Amonis (NH4+),
(NO3-), mg/l
mg/l
47,0
0,606
35,1
0,324
33,5
0,68
35,8
17,5
7,52
0,620
44,3
0,38
Normatyvinės reikšmės
100
10
50
2,57

Bendras fosforas,
mg/l
0,097
0,038
0,039
0,058
0,095
0,083

Fosfatai
(PO43-), mg/l
0,174
0,073
0,065
0,092
0,182
0,146

4
1,6

3,3
0,7

Paaiškinimai:
Normatyvinės reikšmės pagal LR aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. D1-1056 „Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio
požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašas“.
DLK – didžiausia leidžiama koncentracija požeminiame vandenyje
RK – ribinė koncentracija požeminiame vandenyje.
8,56 – DLK ir RK viršijanti vertė.

Vertinant pagal gautus bendrosios cheminės sudėties rezultatus, gruntinis vanduo tiriamo sklypo ribose
yra geros kokybės – daugumos rodiklių reikšmės yra artimos foninėms.
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Vertinant pagal savitąjį elektros laidumo (SEL) reikšmes (~450 – 700 µS/cm) gruntinis vanduo yra
būdingas smėlingų sluoksnių sudėčiai.
Vertinant pagal biogeninių medžiagų kiekį, gruntinis vanduo daugiausiai patyręs taršą šiaurinėje dalyje ir
DAR-4 gręžinio aplinkoje. DAR-4 gręžinys išgręžtas prie buvusių skysto mėšlo rezervuarų (žr. 3 pav.).
Gruntinio vandens bandinyje iš šio gręžinio užfiksuota amonio koncentracija 1,75 karto viršijanti
didžiausią leidžiamą koncentraciją, kuri nurodyta LR aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. D1-1056 patvirtintame „Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir
monitoringo tvarkos apraše“. Taip pat šiame bandinyje buvo nustatyta bendro azoto koncentracija 1,21
karto didesnė už ribinę koncentraciją. Šiaurinėje dalyje išgręžtuose gręžiniuose, kurie parodo
pratekėjusio vandens per teritoriją kokybę, užfiksuotos bendro azoto koncentracijos, kurios iki 1,27 karto
didesnės už ribinę koncentraciją. Pastebėtina, kad nustatytos bendro azoto koncentracijos neviršija
didžiausių leistinų koncentracijų, nurodytų apraše. Kitų biogeninių medžiagų koncentracijos gruntiniame
vandenyje buvo mažesnės ir neprilygo DLK ir RV pagal minėtus reikalavimus.
Bendrai vertinant, gruntinis vanduo didesnėje aptariamos teritorijos dalyje yra geros kokybės, o padidinti
azoto junginių kiekiai rodo buvusios veiklos įtaką.
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6.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

SANTRAUKA, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinys yra Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio sen.,
Kaišiadorių r. sav. Tyrimų teritorijos plotas – 2,28 ha. Teritorijos centro koordinatės LKS-94
koordinačių sistemoje yra: R: 508512, Š: 6065435.
Teritorijoje vykdomai veiklai aprūpinti vandeniu yra išgręžti trys arteziniai gręžiniai: Nr. 13257,
13258 ir 56453. Gręžinio Nr. 13258 koordinatės informacinėje sistemoje GEOLIS yra netikslios.
Vandenvietė Žemės gelmių registre neužregistruota, požeminio vandens išteklių aprobavimo
ataskaita ir vandenvietės VAZ pagrindimo projektas rengiami šiuo metu, rangovas – UAB "J.Jonyno
Ecofirma".
Tirta teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ribas. Už 2,9 km į rytus nuo teritorijos yra artimiausia
saugoma teritorija – Lapainios botaninis draustinis. Artimiausias paviršinio vandens telkinys – už
150 m į šiaurę esantis melioracijos griovys, kuris įteka į Liutikos upę. Artimiausia teritorijai
Lapainios (Kaišiadorių r.) vandenvietė (reg. Nr. 4496) yra 3,7 km atstumu nuo teritorijos į šiaurės
rytus. Vandenvietės apsaugos zonos nenustatytos, eksploatuojamas kvartero agIII vandeningas
horizontas.
Teritorijoje buvo išgręžti 6 zonduojami gręžiniai, kurių gyliai po 6,0 m, bendras gylis – 36 m.
Teritorijos paviršius yra technogeniškai pažeistas. Piltinio grunto (tIV) sluoksnio storis kinta nuo 0,3
iki 1,2 m. Piltas gruntas sudarytas iš įvairaus rupumo smėlio su organinės medžiagos, vietomis su
žvirgždo priemaiša. Vakarinėje teritorijos dalyje po technogeniškai pažeisto grunto sluoksniu slūgso
limnoglacialinis smulkus, dulkingas, rudas smėlis (lgIIIbl), kurio storis siekia iki 2,1 m. Ant šio
sluoksnio rytinėje dalyje aptiktas 1,7 m storio aliuvio (aIV) sluoksnis, kuris sudarytas iš
vidutingrūdžio smėlio su priesmėlio tarpsluoksniais. Giliau slūgso vidutingrūdis aliuvinės kilmės
(aIIIbl) smėlis, kuris gilyn rupėja. Gręžinių pade aptinkamas stambiagrūdis smėlis su žvirgždu.
Gruntinis vanduo teritorijoje talpinasi aliuvinėse (aIIIbl) nuogulose, kurias sudaro įvairiagrūdis
smėlis su žvirgždo priemaiša. Hidrogeologinio tyrimo metu gruntinio vandens paviršius buvo 3,52 –
4,39 m gylyje nuo žemės paviršiaus (45,92 – 46,15 m abs. a.). Vandens tėkmės kryptis nukreipta iš
pietryčių į šiaurės vakarus – link už 150 m į šiaurę nuo teritorijos esančio melioracijos griovio,
įtekančio į Liutikos upę, kuri vakaruose ties Darsūniškiu įteka į Nemuną.
Vertinant bendrąją cheminę sudėtį gruntinis aptariamoje teritorijoje yra geros kokybės. Vertinant
pagal biogeninių medžiagų kiekį, gruntinis vanduo daugiausiai patyręs taršą šiaurinėje dalyje ir
DAR-4 gręžinio aplinkoje. DAR-4 gręžinys išgręžtas prie buvusių skysto mėšlo rezervuarų.
Gruntinio vandens bandinyje iš šio gręžinio užfiksuota amonio koncentracija 1,75 karto viršijanti
didžiausią leidžiamą koncentraciją. Taip pat šiame bandinyje buvo nustatyta bendro azoto
koncentracija 1,21 karto didesnė už ribinę koncentraciją. Šiaurinėje dalyje išgręžtuose gręžiniuose,
kurie parodo pratekėjusio vandens per teritoriją kokybę, užfiksuotos bendro azoto koncentracijos iki
1,27 karto didesnės už ribinę koncentraciją. Pastebėtina, kad nustatytos bendro azoto koncentracijos
neviršija didžiausių leistinų koncentracijų, nurodytų apraše. Kitų biogeninių medžiagų
koncentracijos gruntiniame vandenyje buvo mažesnės ir neprilygo DLK ir RV pagal minėtus
reikalavimus.
Pagal „Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus“ AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio
padalinyje turi būti vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas, nes numatoma
vykdyti veikla atitinka nurodytą papunktyje 8.3.1.12. – auginantys mėsines kiaules, paršavedes ir
(arba) paukščius, kai šiai ūkinei veiklai reikalingas TIPK leidimas. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1056 „Žemės ūkio veiklos
subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašu” ir Lietuvos
geologijos tarnybos prie LR AM direktoriaus 2011-08-24 įsakymu Nr. 1-156 patvirtintais
„Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies
rengimui“ būtina parengti požeminio vandens monitoringo programą ir suderinti ją su Aplinkos
apsaugos agentūra bei Lietuvos geologijos tarnyba.

199

7.

LITERATŪRA

1.
Domaševičius A., Giedraitienė J., Gregorauskienė V. ir kt. Požeminio vandens monitoringas.
(Metodinės rekomendacijos). Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, 1999.
2.
Guobytė R., 1998. Lietuvos kvartero geologinis žemėlapis M1:200 000. LGT fondinė medžiaga.
3.
Guobytė R., 1998-2000. Lietuvos geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000. LGT fondinė
medžiaga.
4.
Kadūnas V., Budavičius R., Gregorauskienė V. ir kt. Lietuvos geocheminis atlasas. LGT ir
Geologijos institutas. Vilnius, 1999.
5.
LST EN ISO 5667-3:2013 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių
konservavimas ir tvarkymas“
6.
LST ISO 5667-11:2009. „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 11 dalis. Nurodymai, kaip imti
požeminio vandens mėginius“.
7.
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 (Žin., 2009, Nr. 113-4831)
8.
Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos
aprašas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-1056 (Žin.,
2011, Nr. 2-63)
9.
G. Baronas, A. Masys. „Paukštidžių ir ūkio pastato rekonstravimo, katilinės, pastogės kurui,
priešgaisrinio rezervuaro, nuotekų kaupimo ir valymo įrenginių statybos, statinių nugriovimo
Darsūniškio kaime, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. projektas“. Inžineriniai geologiniai tyrimai. UAB
„Kauno hidrogeologija“. 2013.

200

PRIEDAI

201

1. UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ leidimo tirti žemės gelmes kopija.
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2. Gruntinio vandens bandinių ėmimo žiniaraštis.
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Gruntinio vandens bandinių ėmimo žiniaraštis
Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Darsūniškio k., Šv. Jurgio g. 45 esančių paukštidžių
teritorijos hidrogeologinis tyrimas

Objektas

LKS - 94
Gręžinio
Nr.

Bandinio
Nr.

Data,
Laikas

rytai
(Y)

GręžiApsau- VanGręGylis
Gylis iki nio
giniai dens
žinio
iki
vandens, skersvamz- tūris
NP,
šiaurė (X) gylis,
m
muo,
džiai, gręžim
m
mm
mm nyje, l

DAR-1 DAR-1 2018.11.28 508521

6065528

6,0

3,52

100

-

-

1,99

DAR-2
DAR-3
DAR-4
DAR-5
DAR-6

6065502
6065441
6065358
6065370
6065450

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

4,00
4,09
4,06
4,39
4,37

100
100
100
100
100

-

-

1,61
1,54
1,56
1,29
1,31

DAR-2
DAR-3
DAR-4
DAR-5
DAR-6

2018.11.28
2018.11.28
2018.11.28
2018.11.28
2018.11.28

508488
508453
508456
508533
508582

Analizės rūšis

Bendra chemija, biogeninai, ChDS pagal Cr.

Laboratorija

UAB "Ekometrija"

Bandinius paėmė

A.Paplauskas, J.Vileikytė

Pateikė laboratorijai

A.Paplauskas
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Siurblio
tipas
Panardinamas
vibracinis
-//-//-//-//-//-

Adresas
Nuleidimo
vamzdž.,
mm

Siurblio Oro
nulei- sąlydimo gos
gylis

Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Darsūniškio k., Šv. Jurgio
g. 45
Bandinio paramentrai
Organoleptinės
savybės

Van- IšsiurbDebidens to vanT,
tas,
lygis, dens
oC
l/s
m tūris, l

Savitasis
elektr.
laidis
mSm

pH

Eh

32

5,8

debesuota

be specifinių
požymių

3,52

4,0

0,05 9,9

650

7,2

120

32
32
32
32
32

5,8
5,8
5,8
5,8
5,8

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

4,00
4,09
4,06
4,39
4,37

3,2
3,1
3,1
3,9
3,9

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

552
702
704
533
450

7,3
7,1
7,1
7,5
7,4

26
-16
-60
55
148

10,3
8,2
8,2
7,2
7,2

3. Gruntinio vandens laboratorinių tyrimų protokolai.
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208

209

210

211

212

213

214

215

216

217
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4. Grunto granuliometrinės sudėties tyrimo rezultatai.
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5. Tyrimų metu išgręžtų zondavimo gręžinių stulpeliai.
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6. UAB „Ekometrija“ laboratorijos leidimo kopija.
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7. Tyrimo registracijos lapas Lietuvos geologijos tarnyboje (forma R-2).
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

(Forma R-2)
ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS
* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

1. Tyrimo užsakovas

9465-2018

Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas", reg.kodas 186107463, Vilniaus apskr., Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 27

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;
arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas

UAB "DGE Baltic Soil and Environment", reg.kodas 300085690, Vilniaus apskr., Vilniaus m.
sav., Vilniaus m., Olandų g. 3

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;
arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr.

86

, išdavimo data

2006-09-01

, įsigaliojimo data

2006-09-08

4. Tyrimo rūšis:
4.1. Kartografavimas
4.2. Monitoringo tyrimai (požeminio vandens)
4.3. Ekogeologinis tyrimas
4.4. Mokslinis, metodinis tyrimas
4.5. kita
5. Tyrimo tikslas:

Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Darsūniškio k. Šv. Jurgio g. 45 esančių paukštidžių teritorijos
hidrogeologinis tyrimas, monitoringo gręžinių įrengimas ir ūkio subjekto monitoringo programos
parengimas
6. Duomenys apie tyrimo objektą
Tyrimo objekto tipas
Tyrimo objekto pavadinimas
Tyrimo objekto adresas
(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji
vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir
numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta
(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94
koordinačių sistemoje)

objektai: žemės ūkio obj., gyvulinink. kompleksai
Paukštynas, Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kaišiadorių r. sav.
Kauno apskr., Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Darsūniškio k., Šv.
Jurgio g. 45

Nr. 1: 6065462 508592; 6065364 508531; 6065362 508528; 6065353
508512; 6065339 508497; 6065333 508491; 6065326 508487; 6065316
508484; 6065304 508481; 6065378 508402; 6065428 508435; 6065462
508456; 6065517 508488; 6065521 508497; 6065524 508505; 6065540
508543; 6065538 508548; 6065528 508566; 6065520 508580; 6065516
508582; 6065481 508561;

Pastabos
Kartu su Forma R-2 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių
sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).
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7. Tyrimo pradžios data

2018-11-28

, tyrimo pabaigos data

2019-02-28

8. Tyrimo duomenų pateikimas
Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamų tyrimo dokumentų (ataskaitos) pavadinimas

**Pateikimo data

Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Darsūniškio k. Šv. Jurgio g. 45 esančių paukštidžių
teritorijos aplinkos monitoringo programos 2019-2023 metams
Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Darsūniškio k. Šv. Jurgio g. 45 esančių paukštidžių
teritorijos hidrogeologinio tyrimo ataskaita.
Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Darsūniškio k. Šv. Jurgio g. 45 esančių paukštidžių
teritorijos monitoringo tinklo gręžinių pasai (69301, 69302, 69303)

2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo užsakovas
projektų vadovas
2018-12-10

Albertas Paplauskas
8-5-2644304
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė
data; telefono Nr.)

SUDERINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
pavaduotojas

Jolanta Čyžienė
2018 m. gruodžio

mėn.

11

d
9465-2018

9.* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre
10.* Registro tvarkymo įstaigos pastabos:

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr.

ŽGT-2018-1624

*Tyrimo reg. lapas įregistruotas 2018-12-10

*Įregistravo:
Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriaus vyriausioji specialistė
Izabelė Jakšta-Rakalovič
2018-12-11
Albertas Paplauskas
2019-01-02

Dokumentą atspausdino:
* Šiame punkte duomenis įrašo Žemės gelmių registro tvarkytojas.
** Dokumentų (ataskaitos) pateikimo data turi būti ne vėlesnė kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)

6 priedas. Triukšmo vertinimas

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt
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UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
Smolensko g. 3, LT- 03202 Vilnius
Tel.: 8 5 2644304
Į. k.: 300085690
PVM k.: LT100002760910
www.dge.lt, el. p.: info@dge.lt

VIŠČIUKŲ BROILERIŲ AUGINIMAS
AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ DARSŪNIŠKIO
PADALINYJE, KAIŠIADORIŲ R.
TRIUKŠMO VERTINIMO ATASKAITA

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai

Dana Bagdonavičienė

Aplinkosaugos inžinierius

Laurynas Šaučiūnas

Vilnius
2019

242

TURINYS
1

Triukšmo vertinimo metodika............................................................................................ 2

2

Informacija apie triukšmo šaltinius .................................................................................... 3

3

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas ................................................................................ 6

4

Autotransporto sukeliamas triukšmas ................................................................................ 7

Priedas Nr. 1: Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai .................................................... 9
Priedas Nr. 2: Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai .................................................. 13
Priedas Nr. 3: Stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių schema .............................................. 17
Priedas Nr. 4: Autotransporto privažiavimo ir išvažiavimo keliai .......................................... 19
Priedas Nr. 5: Stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių specifikacijos .................................... 21

243

1

Triukšmo vertinimo metodika

Viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
(toliau – ūkinės veiklos objektas) planuojamos ūkinės veiklos bei su ja susijusio autotransporto
sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija
4.5.151).
Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar
kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs, taškiniai, plotiniai, tūriniai), įvertinant pastatų, kelių,
tiltų bei kitų inžinerinių statinių parametrus, atsižvelgiant į teritorijos aukštingumą,
meteorologines sąlygas bei kitus aplinkos parametrus. Programa taip pat gali įvertinti
prieštriukšminių priemonių konstrukcines savybes, triukšmo izoliacijos, atspindžio ar
absorbcijos koeficientus.
Programa CadnaA, yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų
modelių, skirtų įvertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos Sąjungos
patvirtintomis metodikomis ir standartais: autotransportui – NMPB-Routes-96, pramoninės ir
ūkinės veiklos objektams – ISO 9613, geležinkelių transportui – SRM II, oro transportui –
ECAC. Doc. 29 bei Europos Parlamento ir Europos Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB
dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.
Triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant mobilių, taškinių, plotinių ir tūrinių ūkinės veiklos
triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Programos pagalba galima greitai atlikti skirtingų
ūkinės veiklos bei infrastruktūros vystymo scenarijų sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus,
palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos plėtros ar triukšmo mažinimo priemonių
variantą.
Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų
izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinijų yra
1 dB(A). Triukšmo sklaida skaičiuojama 1,5 m aukštyje kai vertinamoje teritorijoje vyrauja
mažaaukščiai gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai arba 4,0 m aukštyje kai
teritorijoje vyrauja daugiaaukščiai pastatai, kaip nurodo standarto ISO 9613-2:1996 Akustika.
Garso sklindančio atviroje aplinkoje silpnėjimas - 2 dalis: Bendroji skaičiavimo metodika
(Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of
calculation). Priimtos standartinės meteorologinės sąlygos triukšmo slėgio lygio
skaičiavimams: aplinkos temperatūra 10 oC, o santykinis drėgnumas 70 %.
Prognozuojamas planuojamos veiklos 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” reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio
lygio dydžiais. Skaičiuojamas ekvivalentinis dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties
(22-7 val.) periodų triukšmo lygis, įvertinant du variantus:
✓ Įvertinant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir dėl planuojamos ūkinės
veiklos padidėsiančio autotransporto srauto sukeliamą triukšmo lygį artimiausių
gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje;
✓ Įvertinant planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmo lygį artimiausioje
gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje ir ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis.
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Vertinant autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, sukeliamą triukšmą,
taikomas HN 33:2011 1-os lentelės 3-ias punktas, o vertinant planuojamos ūkinės veiklos
sukeliamą triukšmą - HN 33:2011 1-os lentelės 4-as punktas. HN 33:2011 1-os lentelės 3-ias ir
4-as punktai pateikti 1-oje triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje.
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.
1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje
Objekto pavadinimas

Paros laikas, val.

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis (LAeqT), dBA

Maksimalus garso
slėgio lygis (LAFmax),
dBA

Gyvenamųjų pastatų ir
visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje, veikiamoje transporto
sukeliamo triukšmo (3 punktas)

Diena

65

70

Vakaras

60

65

Naktis

55

60

Diena

55

60

Vakaras

50

55

Naktis

45

50

Gyvenamųjų pastatų ir
visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje, veikiamoje ūkinės
komercinės veiklos (4 punktas)

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos
triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio Ldienos (nuo 7 val. iki 19 val.), vakaro
triukšmo rodiklio Lvakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties triukšmo rodiklio Lnakties (nuo 22 val. iki 7 val.) apibrėžtyse.

2

Informacija apie triukšmo šaltinius

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertintas ūkinės veiklos, kurį sudaro ūkinės veiklos objekto
teritorijoje planuojami stacionarūs bei mobilūs triukšmo šaltiniai, sukeliamas triukšmo lygis.
Transporto sukeliamas triukšmo lygis vertintas pagal perspektyvinius viešo naudojimo keliais
pravažiuojančio autotransporto srautus.
Ūkinės veiklos triukšmo šaltiniai
Darsūniškio padalinyje numatomi 7,5 broilerių auginimo ciklai bei profilaktiniai laikotarpiai
per metus. Siekiant įvertinti blogiausią galimą variantą, kuomet ūkinės veiklos objekto
teritorijoje veiks daugiausiai triukšmą skleidžiančių šaltinių, vertinamas 7 dienų profilaktinis
laikotarpis, kuris apima paukštidžių valymo, susidariusio mėšlo išstūmimo ir išvežimo, plovimo
ir dezinfekavimo darbus. Prieš naują auginimo ciklą pirmosiomis profilaktinio laikotarpio
dienomis atliekami mėšlo išstūmimo, pakrovimo ir išvežimo darbai, kurių metu ūkinės veiklos
objekto teritorijoje veiks daugiausiai triukšmo šaltinių, tvarkant susidariusį mėšlą. Taip pat
vertinami ir kartu nuolatos veiksiantys stacionarūs bei kiti mobilūs triukšmo šaltiniai.
Ūkinės veiklos objekto teritorijoje planuojama naudoti biokuro katilus, o vėliau juos pakeisti
dujų katilais, todėl vertinamas tik blogiausias galimas variantas, kuomet bus naudojami šiaudų
biokuro katilai, nes šiaudus atvešiančių sunkiųjų autotransporto priemonių atvyks daugiau ir
dažniau, nei atvešiančių suskystintas dujas. Siekiant įvertinti blogiausią galimą variantą
skaičiavimuose priimta, kad sunkiosios transporto priemonės į planuojamos ūkinės veiklos
objekto teritoriją atvyks tą pačią dieną, tuo pačiu metu.
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Stacionarūs triukšmo šaltiniai:
✓ Paukštidės Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4, kurių viduje bus vykdomi mėšlo išstūmimo darbai,
naudojant mini traktorių „Bobcat“, kurio priimtas skleidžiamas triukšmas yra 91 dB(A).
Paukštidžių išorinės atitvaros yra iš 100 mm storio, o stogo danga iš 120 mm
„Sandwich“ tipo panelių, kurių priimtas garso izoliacijos rodiklis Rw yra 32 dB. Mėšlo
išstūmimo darbai planuojami tik dienos (7-19 val.) metu. Paukštidės vertinamos kaip
tūriniai triukšmo šaltiniai su nustatyta garso izoliacija;
✓ 22 vnt. stoginių ventiliatorių, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmas yra 81 dB(A).
Skaičiavimuose priimta, kad triukšmo šaltiniai veiks visą parą: dienos (7-19 val.),
vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Stoginiai ventiliatoriai vertinami kaip
taškiniai triukšmo šaltiniai;
✓ 12 vnt. sieninių ventiliatorių, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmas yra 66 dB(A).
Skaičiavimuose priimta, kad triukšmo šaltiniai taip pat gali veikti visą parą kartu su
stoginiais ventiliatoriais: dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu. Sieniniai ventiliatoriai vertinami kaip taškiniai triukšmo šaltiniai;
✓ Katilinės dūmsiurbė (1 vnt.), kurios skleidžiamas triukšmas yra 72 dB(A).
Skaičiavimuose priimta, kad triukšmo šaltinis veiks visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro
(19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Dūmsiurbė vertinama kaip taškinis triukšmo
šaltinis;
✓ Modulinė transformatorinė (1 vnt.), kurios skleidžiamas triukšmas yra 52 dB(A).
Skaičiavimuose priimta, kad triukšmo šaltinis veiks visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro
(19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Transformatorinė vertinama kaip tūrinis
triukšmo šaltinis;
✓ 5 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, į kurią darbuotojų transportas gali
atvykti dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Numatyta, kad
dienos metu į stovėjimo aikštelę atvykti ir iš jos išvykti gali 5 aut., iš viso 10 aut. į abi
puses vakaro metu atvykti gali 1 aut., o nakties metu 1 aut. gali išvykti. Skaičiavimuose
priimta, kad dienos metu į vieną stovėjimo vietą atvyks ir iš jos išvyks 0,17 aut./val.,
vakaro metu į vieną stovėjimo vietą atvyks 0,33 aut./val., o nakties metu 0,11 aut./val.
Stovėjimo aikštelė vertinama kaip plotinis triukšmo šaltinis.
Mobilūs triukšmo šaltiniai:
✓ 14 sunkiųjų autotransporto priemonių per mėn., kurios skirtos grūdų ir kombinuotų
pašarų atvežimui. Sunkusis autotransportas į teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (719 val.) metu. Skaičiavimuose priimta, kad per parą į teritoriją atvyks ir iš jos išvyks
1 aut. arba 2 aut. į abi puses dienos metu. Sunkiųjų autotransporto priemonių judėjimo
keliai vertinami kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
✓ 3 sunkiosios autotransporto priemonės per mėn., kurios skirtos durpių kraiko atvežimui.
Sunkusis autotransportas į teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu.
Skaičiavimuose priimta, kad per parą į teritoriją atvyks ir iš jos išvyks
1 aut. arba 2 aut. į abi puses dienos metu. Sunkiųjų autotransporto priemonių judėjimo
keliai vertinami kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
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✓ 2 sunkiosios autotransporto priemonės per parą, skirtos šiaudų rulonų atvežimui.
Sunkusis autotransportas į teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. Iš
viso 4 aut. dienos metu į abi puses. Sunkiųjų autotransporto priemonių judėjimo keliai
vertinami kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė per savaitę, skirta šalutinių gyvulinės kilmės
produktų (toliau – ŠGP) išvežimui. Autotransporto priemonė į teritoriją gali atvykti iki
45 kartų per metus. Sunkusis autotransportas į teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos
(7-19 val.) metu. Skaičiavimuose priimta, kad per parą į teritoriją atvyks ir iš jos išvyks
1 aut. arba 2 aut. į abi puses dienos metu. Sunkiųjų autotransporto priemonių judėjimo
keliai vertinami kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
✓ 13 sunkiųjų autotransporto priemonių per vieną auginimo ciklą, skirtų paukštidėse
susidariusio mėšlo, paukštidžių plovimo nuotekų ir buitinių nuotekų išvežimui.
Skaičiavimuose priimta, kad sunkiosios autotransporto priemonės į teritoriją atvyks
dienos metu 1-ą ir 2-ą profilaktinio laikotarpio dienomis – daugiausia 7 automobiliai
arba 14 aut. į abi puses per dieną. Sunkiųjų autotransporto priemonių judėjimo keliai
vertinami kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
✓ 30 sunkiųjų autotransporto priemonių, skirtų paukščių išvežimui, per vieną auginimo
ciklą, ne daugiau 13 automobilių per dieną į abi puses. Sunkusis autotransportas į
teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. Kadangi autotransporto
priemonių atvykimo laikas nesutampa su profilaktiniu laikotarpiu, kuomet teritorijoje
veiks daugiausiai mobilių triukšmo šaltinių, paukščius atvežančios autotransporto
priemonės prie bendro atvykstančių/išvykstančių sunkiasvorių transporto priemonių
skaičiaus nesumuojamos.
✓ 4 sunkiosios autotransporto priemonių per vieną auginimo ciklą, skirtos vienadienių
viščiukų atvežimui. Sunkusis autotransportas į teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos
(7-19 val.) metu. Kadangi autotransporto priemonių atvykimo laikas nesutampa su
profilaktiniu laikotarpiu, kuomet teritorijoje veiks daugiausiai mobilių triukšmo
šaltinių, paukščius atvežančios autotransporto priemonės prie bendro
atvykstančių/išvykstančių sunkiasvorių transporto priemonių skaičiaus nesumuojamos.
✓ Traktorius MTZ 80, kurio judėjimo trajektorija yra tik „mėšlo keliu“. Traktoriaus
skleidžiamas triukšmas yra 89 dB(A), o veikimo laikas tik dienos (7-19 val.) metu.
Judėjimo trajektorija vertinama kaip linijinis triukšmo šaltinis, kuris skleidžia 89 dB(A)
triukšmą;
✓ Teleskopinis keltuvas, kurio judėjimo trajektorija yra „mėšlo keliu“, bei prie stoginės,
skirtos šiaudų rulonų saugojimui ir tiekimui į katilinę. Keltuvo priimtas skleidžiamas
triukšmas yra 91 dB(A), o veikimo laikas tik dienos (7-19 val.) metu. Judėjimo
trajektorija vertinama kaip linijinis triukšmo šaltinis, kuris skleidžia 91 dB(A) triukšmą;
✓ 6 lengvosios autotransporto priemonės per parą, atvyksiančios į stovėjimo aikštelę.
Lengvasis autotransportas į stovėjimo aikštelę atvykti ir iš jos išvykti gali dienos (7-19
val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Numatyta, kad dienos metu į
stovėjimo aikštelę atvykti ir iš jos išvykti gali 5 aut., iš viso 10 aut. į abi puses, vakaro
metu atvykti gali 1 aut., o nakties metu išvykti 1 aut. Lengvųjų autotransporto priemonių
judėjimo keliai vertinami kaip linijiniai triukšmo šaltiniai.
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Didžiausias galimas planuojamos ūkinės veiklos autotransporto srautas: iš viso 17 sunkiųjų
aut./parą ir 12 lengvųjų aut./parą į abi puses. Toks didžiausias autotransporto srautas galimas
tik kartą per vieną paukščių auginimo ciklą, pirmosiomis profilaktinio laikotarpio dienomis.
Stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių schema pateikta priede Nr. 3 „Stacionarių ir mobilių
triukšmo šaltinių schema“. Stoginių ir sieninių ventiliatorių specifikacijos bei informacija apie
keltuvo, traktoriaus „Bobcat“, traktoriaus MTZ 80 ir katilinės dūmsiurbės skleidžiamą triukšmą
pateikta priede Nr. 5 „Stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių specifikacijos“.
Autotransportas viešo naudojimo keliuose
Į ūkinės veiklos objekto teritoriją autotransportas atvyks pasukant iš viešojo naudojimo
Šv. Jurgio g. (valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 3320) ir naudodamasis vietinės reikšmės
privažiavimo keliu iki šiaurės vakarinėje sklypo dalyje esančio įvažiavimo. Visas
autotransportas iš ūkinės veiklos objekto išvyks pro tą patį išvažiavimą, tuo pačiu privažiavimo
keliu, išskyrus sunkųjį autotransportą, skirtą paukštidėse susidariusio mėšlo išvežimui, kuris
išvyks pro pietryčiuose esantį išvažiavimą. Autotransporto privažiavimo ir išvažiavimo keliai
pateikti priede Nr. 4 „Autotransporto privažiavimo ir išvažiavimo keliai“.
Atliekant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo įvertintas
vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (toliau – VMPEI) viešojo naudojimo
Šv. Jurgio g., kuria naudosis su planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas. Vadovaujantis
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) pateiktais
2017 metų laikotarpio duomenimis, autotransporto srauto intensyvumas valstybinės reikšmės
rajoniniame kelyje Nr. 3320, atkarpoje 0,0-8,979 km, buvo 72 aut./parą, iš kurių sunkusis
autotransportas sudarė 13 aut./parą. Siekiant įvertinti metinį autotransporto srautų augimą,
eismo intensyvumas perskaičiuotas 2019 m. Triukšmo sklaidos skaičiavimuose naudotų gatvių
atkarpų VMPEI duomenys pateikti 2-oje lentelėje.
2 lentelė. Autotransporto srautų intensyvumas viešo naudojimosi gatvėse
Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI)
Gatvė, gatvės atkarpa

VISO autotransporto,
aut./parą

Tame tarpe sunkiojo
autotransporto, aut./parą
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14

Šv. Jurgio g. (valstybinės reikšmės rajoninis
kelias Nr. 3320) atkarpa 0,0-8,979 km

Siekiant įvertinti blogiausią galimą variantą, didžiausias galimas planuojamos ūkinės veiklos
autotransporto srautas pridėtas prie autotransporto srauto, pravažiuojančio viešojo naudojimo
Šv. Jurgio g., bei prie vietinės reikšmės privažiavimo kelių iki ūkinės veiklos objekto, kuriais
daugiausiai ir naudosis su planuojama ūkine veiklą susijęs autotransportas.

3

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas

Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje veiksiančių stacionarių ir mobilių triukšmo
šaltinių sukeliamą triukšmą vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis, kadangi
stacionarūs triukšmo šaltiniai planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje gali veikti visą
parą.
Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios paskirties pastato Nr. 1 aplinkoje
(gyvenamųjų pastatų Nr. pagal priede Nr. 4 „Autotransporto privažiavimo ir išvažiavimo
keliai“ pateiktą informaciją). Vertinamoje teritorijoje esantis gyvenamosios paskirties pastatas
yra mažaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuojamas 1,5 m aukštyje.
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Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje pateikti 3-ioje lentelėje.

3 lentelė. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 1
27-29
25-25
25-25
Gyvenamosios paskirties pastatai,
adresas

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje
planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės
veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
Taip pat planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas vertinamas ties ūkinės veiklos
objekto sklypo ribomis. Skaičiavimo rezultatai pateikti 4-oje lentelėje.
3 lentelė. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos
objekto sklypo ribomis
Sklypo ribos

Šiaurės rytinė sklypo riba
Pietrytinė sklypo riba
Pietvakarinė sklypo riba
Šiaurės vakarinė sklypo riba

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
38-51
36-38
36-37
42-54
36-43
36-43
42-48
34-37
34-37
46-55
34-39
34-39

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje
planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto sklypo
ribomis dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų
ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami priede Nr. 1: „Ūkinės
veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai“. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio
dydis – dx(m): 2; dy(m): 2. Modeliuojamos teritorijos dydis 0,3 km2, žemėlapių mastelis
1:2500.

4

Autotransporto sukeliamas triukšmas

Skaičiuojant viešojo naudojimo kelias pravažiuojančio autotransporto srauto, prie kurio
pridėtas su planuojama ūkine veikla susijęs autotransporto srautas, sukeliamą triukšmą,
vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis.
Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis vertinamas arčiausiai viešojo naudojimo kelių,
kuriais naudosis su planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas, esančioje gyvenamosios
paskirties pastatų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 aplinkoje. Vertinamoje teritorijoje esantys
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gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuojamas
1,5 m aukštyje.
Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje pateikti 5-oje lentelėje.
5 lentelė. Prognozuojamas autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje
Gyvenamosios paskirties pastatai,
adresas

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
*LL 65 dB(A)

Vakaro
*LL 60 dB(A)

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 1
33-33
25-26
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 2
43-47
39-43
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 3
44-44
38-39
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 4
55-57
51-54

Nakties
*LL 55 dB(A)
20-20
33-38
33-34
45-47

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojamo viščiukų broilerių
auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje ūkine veikla susijusio
autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro
ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os
lentelės 3-ią punktą.
Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami priede Nr. 2:
„Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai“. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis
– dx(m): 2; dy(m): 2. Modeliuojamos teritorijos dydis 0,8 km2, žemėlapių mastelis 1:4000.
Išvados:
✓ Prognozuojama, kad viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“
Darsūniškio padalinyje planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bei ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis
dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų
ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.
✓ Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojamo
viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje ūkine
veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių,
reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.
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Priedas Nr. 1: Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai
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ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:2500

- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai;

- plotinis triukšmo šaltinis;

Sutartiniai žymėjimai:
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;
- linijinis triukšmo šaltinis;
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- kelias;

- tūrinis triukšmo šaltinis

- pastatas;
- taškinis triukšmo šaltinis

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:2500

- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai;

- plotinis triukšmo šaltinis;

Sutartiniai žymėjimai:
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;
- linijinis triukšmo šaltinis;
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- kelias;

- tūrinis triukšmo šaltinis

- pastatas;
- taškinis triukšmo šaltinis

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:2500

- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai;

- plotinis triukšmo šaltinis;

Sutartiniai žymėjimai:
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;
- linijinis triukšmo šaltinis;
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- kelias;

- tūrinis triukšmo šaltinis

- pastatas;
- taškinis triukšmo šaltinis

Priedas Nr. 2: Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai
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AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:4000

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai;

- pastatas;
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- kelias;

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:4000

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai;

- pastatas;
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- kelias;

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:4000

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai;

- pastatas;
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- kelias;

Priedas Nr. 3: Stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių schema
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TRIUKŠMO TARŠOS ŠALTINIŲ
SCHEMA
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Stoginis ventiliatorius;
Sieninis ventiliatorius;
Paukštidė;
Automobilių stovėjimo aikštelė;
Lengvųjų autotransporto priemonių judėjimas;
Sunkiųjų autotransporto priemonių judėjimas;
Teleskopinio krautuvo ir traktoriaus judėjimas;
Dūmsiurbė;
Modulinė transformatorinė;
Sklypo ribos.
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Priedas Nr. 4: Autotransporto privažiavimo ir išvažiavimo keliai
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Nr. 4

Nr. 3

Nr. 2

Nr. 1

PŪV

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypo ribos;
Autotransporto privažiavimo ir išvažiavimo keliai;
Mėšlą išvežančio autotransporto išvažiavimo kelias;
Nr. 1

Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai.
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Priedas Nr. 5: Stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių specifikacijos
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Stoginis ventiliatorius – 81 dB(A)
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Sieninis ventiliatorius – 66 dB(A)
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Traktorius MZT 80 – 88 dB(A)
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Dūmsiurbė – 72 dB(A)
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Mini traktorius „Bobcat“ ir teleskopinis keltuvas – 91 dB(A), modulinė transformatorinė – 52 dB(A)
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)

7 priedas. Oro taršos ir kvapų vertinimas

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt
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Aplinkos oro taršos vertinimas

1

Viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
(toliau – ūkinės veiklos objektas) planuojamos ūkinės veiklos aplinkos oro teršalų sklaidos
skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo programinę įrangą,
versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
Ūkinės veiklos objekte vienu metu numatoma auginti 142000 vnt. viščiukų broilerių.
Paukštidėje Nr. 1 bus laikoma 50000 vnt. paukščių, paukštidėje Nr. 2 – 45000 vnt., paukštidėje
Nr. 3 – 23000 vnt., o paukštidėje Nr. 4 – 24000 vnt. Iš paukštidžių į aplinkos orą išsiskirs
amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai junginiai (toliau – LOJ)
bei kvapai.
Iš viso numatomi 7,5 auginimo ciklai bei profilaktiniai laikotarpiai, kurių metu atliekami
paukštidžių valymo, susidariusio mėšlo išstūmimo ir išvežimo, plovimo ir dezinfekavimo
darbai prieš naują auginimo ciklą. Paukštidėse susidaręs mėšlas, ūkinės veiklos objekto
teritorijoje nebus laikomas. 1-2 profilaktinio laikotarpio dieną mėšlas išstumiamas iš
paukštidžių, pakraunamas ir išvežamas iš teritorijos. Mėšlo krovimo ir išvežimo metu į
aplinkos orą išsiskirs amoniakas (NH3) bei kvapai.
Ūkinės veiklos objekte šiuo metu eksploatuojami du kieto kuro (šiaudų) katilai (2 x 0,6 MW)
(toliau – biokuro katilai), skirti paukštidžių ir administracinio pastato šildymui bei karšto
vandens ruošimui buitinėms reikmėms. Bendras katilinės galingumas yra 1,2 MW. Šilumos
poreikiams užtikrinti katilinėje planuojama įrengti dar vieną (0,34 MW) galios šiaudų katilą su
atskiru kaminu. Iš biokuro katilinės į aplinkos orą išsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto
oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2) ir kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5).
Perspektyvoje biokuro katilus numatoma pakeisti suskystintų dujų vandens šildymo katilais
(2 x 0,56 MW) su automatizuotais dujiniais degikliais. Bendra katilinės galia būtų
1,12 MW. Iš suskystintų dujų katilinės į aplinkos orą išsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto
oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2) ir kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5).
Siekiant įvertinti visas galimas planuojamos ūkinės veiklos vystymo alternatyvas, aplinkos oro
teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti įvertinant abu galimus scenarijus:
•

I scenarijus – aplinkos teršalų sklaidos modeliavimas su biokuro katiline;

•

II scenarijus – aplinkos teršalų sklaidos modeliavimas su suskystintų dujų katiline.

Atliekant aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus, vertinami visi vienu metu galintys veikti
aplinkos oro ir kvapo taršos šaltiniai.

1.1

Aplinkos oro taršos šaltiniai

Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje pagal I scenarijų bus eksploatuojami 38
organizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau – o.t.š.) ir 4 neorganizuoti o.t.š., pagal II
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scenarijų - 37 organizuoti o.t.š. ir 4 neorganizuoti o.t.š. Planuojamos ūkinės veiklos objekto
teritorijoje veiksiantys organizuoti ir neorganizuoti o.t.š.:
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 001-006 – stoginiai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 1. Iš o.t.š.
išsiskirs: amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai
junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai. Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame
scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 007-011 – sieniniai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 1. Iš o.t.š.
išsiskirs: amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai
junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai. Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame
scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 012-017 – stoginiai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 2. Iš o.t.š.
išsiskirs: amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai
junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai. Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame
scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 018-022 – sieniniai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 2. Iš o.t.š.
išsiskirs: amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai
junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai. Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame
scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 023-027 – stoginiai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 3. Iš o.t.š.
išsiskirs: amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai
junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai. Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame
scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 028 ir Nr. 029 – sieniniai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 3. Iš o.t.š.
išsiskirs: amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai
junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai. Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame
scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 030-034 – stoginiai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 4. Iš o.t.š.
išsiskirs: amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai
junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai. Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame
scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 035 ir Nr. 036 – sieniniai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 4. Iš o.t.š.
išsiskirs: amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai
junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai. Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame
scenarijuose;
✓ organizuotas o.t.š. Nr. 037 – kaminas iš esamos biokuro katilinės (1,12 MW). Iš o.t.š.
išsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2) ir
kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5). Taršos šaltinis vertinami tik I-ame scenarijuje;
✓ organizuotas o.t.š. Nr. 038 – kaminas iš planuojamos biokuro katilinės (0,34 MW). Iš
o.t.š. išsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2) ir
kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5). Taršos šaltinis vertinami tik I-ame scenarijuje;
✓ organizuotas o.t.š. Nr. 039 – kaminas iš planuojamos suskystintų dujų katilinės
(1,12 MW). Iš o.t.š. išsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros
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dioksidas (SO2) ir kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5). Taršos šaltinis vertinami tik II-ame
scenarijuje;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 601 – iš paukštidės Nr. 1 išstumto mėšlo pakrovimo aikštelė
iki jo pakrovimo ir išvežimo. Iš išsiskirs amoniakas (NH3) bei kvapai. Taršos šaltinis
vertinamas I-ame ir II-ame scenarijuose;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 602 – iš paukštidės Nr. 2 išstumto mėšlo pakrovimo aikštelė
iki jo pakrovimo ir išvežimo. Iš išsiskirs amoniakas (NH3) bei kvapai. Taršos šaltinis
vertinamas I-ame ir II-ame scenarijuose;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 603 – iš paukštidės Nr. 3 išstumto mėšlo pakrovimo aikštelė
iki jo pakrovimo ir išvežimo. Iš išsiskirs amoniakas (NH3) bei kvapai. Taršos šaltinis
vertinamas I-ame ir II-ame scenarijuose;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 604 – iš paukštidės Nr. 4 išstumto mėšlo pakrovimo aikštelė
iki jo pakrovimo ir išvežimo. Iš išsiskirs amoniakas (NH3) bei kvapai. Taršos šaltinis
vertinamas I-ame ir II-ame scenarijuose.
Perspektyvoje, vietoj šiaudais kūrenamų katilų įrengus 2 po 0,56 MW šiluminės galios
suskystintų dujų katilus (bendra galia 1,12 MW), PŪV teritorijoje bus eksploatuojami 37
organizuoti o.t.š. ir 4 neorganizuoti o.t.š. (II-as paukštyno energijos gamybos scenarijus).
Vietoje biokuro katilinės dviejų kaminų - o.t.š. Nr. 037 ir Nr. 038 numatomas dujinės katilinės
kaminas - o.t.š. Nr. 039.
Oro ir kvapo taršos šaltinių schema pateikta priede Nr. 1: „Aplinkos oro taršos šaltinių
schema“.

1.2

Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimas iš stacionarių taršos šaltinių

Išsiskirsiančių aplinkos oro teršalų kiekis iš ūkinės veiklos objekto teritorijoje planuojamų
organizuotų o.t.š. Nr. 001-036 ir neorganizuotų o.t.š. Nr. 601-604, skaičiuojamas vadovaujantis
EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016, 3.B Manure management 2016 metodika.
Naudojama metodika įtrauka į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 „Dėl
į atmosferą išmetamo 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; 2005, Nr. 92-3442).
Amoniako kiekis, išsiskirsiantis iš tvartų ir mėšlidžių, apskaičiuojamas vadovaujantis 3.B
Manure management 2016 metodika ir naudojant prie metodikos pridėtą algoritmą Appendix
B, parengtą MS Excel programai ir sudarytą pagal 3.B Manure management 2016 metodikos
skaičiavimo algoritmą Tier 2. Kietųjų dalelių ir lakiųjų organinių junginių kiekis, išsiskirsiantis
iš tvartų, apskaičiuojamas taip pat vadovaujantis 3.B Manure management 2016 metodika,
tačiau naudojant skaičiavimo algoritmą Tier 1.
Amoniako (NH3) emisijos skaičiavimas:
Skaičiavimui naudojami broilerių taršos faktoriai (angl. – EF), kurie pateikti 3.B Manure
management 2016 metodikos 3.8, 3.9 ir 3.10 lentelėse. Skaičiavimuose vertinami N2O-N,
NH3-N, NO ir N2 taršos faktoriai.
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Iš paukštidžių išsiskiriančio metinio ir momentinio amoniako kiekio skaičiavimo rezultatai,
naudojant Appendix B, parengtą MS Excel programai ir sudarytą pagal 3.B Manure
management 2016 metodikos skaičiavimo algoritmą Tier 2, pateikti 1-oje lentelėje.
1 lentelė. Iš paukštidžių į aplinkos orą išmetamas metinis ir momentinis amoniako kiekis
Teršalų
išsiskyrimo
šaltinis

Taršos
šaltinio
Nr.

Paukščių
grupė

Paukščių
skaičius, vnt.

Metinis išmetamo
NH3 kiekis, t/m

Momentinis
išmetamo NH3
kiekis, g/s

Paukštidė Nr.1

001-011

Broileriai

50000

4,2840

0,1861

Paukštidė Nr.2

012-022

Broileriai

45000

3,8556

0,1674

Paukštidė Nr.3

023-029

Broileriai

23000

1,9706

0,0855

Paukštidė Nr.4

030-036

Broileriai

24000

2,0563

0,0893

12,1665

0,5283

Iš viso:

Aplinkos oro teršalai bus išmetami 6396 val./metus. Stoginių ventiliatorių veikimo trukmė
6396 val./metus, sieninių – 1560 val./metus.
Iš mėšlo pakrovimo aikštelių iki kol mėšlas bus pakrautas ir išvežtas išsiskirsiančio metinio ir
momentinio amoniako kiekio skaičiavimo rezultatai, naudojant Appendix B, parengtą MS
Excel programai ir sudarytą pagal 3.B Manure management 2016 metodikos skaičiavimo
algoritmą Tier 2, pateikti 2-oje lentelėje.
2 lentelė. Iš mėšlo pakrovimo aikštelių išsiskirsiančio metinio ir momentinio amoniako kiekiai
Teršalų
išsiskyrimo
šaltinis
Mėšlo laikymo
aikštelė Nr. 1
Mėšlo laikymo
aikštelė Nr. 2
Mėšlo laikymo
aikštelė Nr. 3
Mėšlo laikymo
aikštelė Nr. 4
Iš viso:

Taršos
šaltinio
Nr.

Paukščių
grupė

Paukščių
skaičius, vnt.

Metinis išmetamo
NH3 kiekis, t/m

Momentinis
išmetamo NH3
kiekis, g/s

601

Broileriai

50000

0,0770

0,0594

602

Broileriai

45000

0,0693

0,0534

603

Broileriai

23000

0,0354

0,0273

604

Broileriai

24000

0,0369

0,0284

0,2186

0,4142

Amoniako emisija iš susidariusio mėšlo apskaičiuota visam paukščių laikymo laikotarpiui (365
dienas per metus). Skaičiavimuose priimta, kad pirmosiomis profilaktinio laikotarpio dienomis
iš paukštidžių išstumtas mėšlas iš viso bus kraunamas 15 dienų per metus (po 2 dienas
kiekvienam ciklui), kol bus galutinai išvežtas.
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisijos skaičiavimas:
Skaičiavimui naudojamas broilerių taršos faktorius (0,108 kg/gyv./metus), kuris pateiktas 3.B
Manure management 2016 metodikos 3.4 lentelėje.
Metinė emisija (t/metus) skaičiuojama pagal formulę:
ENMVOC = AAPanimal ∙ EF ∙10-3, t/metus
AAPanimal – gyvulių skaičius, vnt;
EF – emisijos faktorius, kg/gyv./metus.

275

Momentinė emisija (g/s) skaičiuojama pagal formulę:
ENMVOC = (AAPanimal ∙ EF ∙103) / 8760 · 3600, g/s
Lakiųjų organinių junginių emisijos iš paukštidžių skaičiavimo rezultatai, naudojant 3.B
Manure management 2016 metodikos skaičiavimo algoritmą Tier 1, pateikti 3-ioje lentelėje.
pateikti 3-ioje lentelėje.
3 lentelė. Iš paukštidžių į aplinkos orą išmetamas metinis ir momentinis lakiųjų organinių junginių
kiekis
Teršalų
išsiskyrimo
šaltinis
Paukštidė Nr.1

Taršos
šaltinio
Nr.
001-011

Gyvūnų
grupė

Gyvūnų
skaičius, vnt.

Broileriai

Paukštidė Nr.2

012-022

Paukštidė Nr.3
Paukštidė Nr.4
Iš viso:

50000

Metinis
išmetamas LOJ
kiekis, t/m
5,400

Momentinis
išmetamas LOJ
kiekis, g/s
0,2345

Broileriai

45000

4,860

0,2111

023-029

Broileriai

23000

2,484

0,1079

030-036

Broileriai

24000

2,592
15,3360

0,1126
0,6661

Aplinkos oro teršalai bus išmetami 6396 val./metus. Stoginių ventiliatorių veikimo trukmė
6396 val./metus, sieninių – 1560 val./metus.
Kietųjų dalelių (KD) emisijos skaičiavimas:
Skaičiavimui naudojamas broilerių taršos faktorius (0,04 kg/gyv./metus), kuris pateiktas 3.B
Manure management 2016 metodikos 3.5 lentelėje.
Metinė emisija (t/metus) skaičiuojama pagal formulę:
ETSP = AAPanimal ∙ EF ∙10-3, t/metus
AAPanimal – gyvulių skaičius, vnt;
EF – emisijos faktorius, kg/gyv./metus.
Momentinė emisija (g/s) skaičiuojama pagal formulę:
ETSP = (AAPanimal ∙ EF ∙103) / 8760 · 3600, g/s
Kietųjų dalelių emisijos iš paukštidžių skaičiavimo rezultatai, naudojant 3.B Manure
management 2016 metodikos skaičiavimo algoritmą Tier 1, pateikti 4-oje lentelėje
4 lentelė. Iš paukštidžių į aplinkos orą išmetamas metinis ir momentinis kietųjų dalelių kiekis
Teršalų
išsiskyrimo
šaltinis
Paukštidė Nr.1

Taršos
šaltinio
Nr.
001-011

Gyvūnų
grupė

Gyvūnų
skaičius, vnt.

Broileriai

Paukštidė Nr.2

012-022

Paukštidė Nr.3
Paukštidė Nr.4
Iš viso:

50000

Metinis
išmetamas KD
kiekis, t/m
2,0000

Momentinis
išmetamas KD
kiekis, g/s
0,0868

Broileriai

45000

1,8000

0,0782

023-029

Broileriai

23000

0,9200

0,0399

030-036

Broileriai

24000

0,9600
5,6800

0,0417
0,2466

Aplinkos oro teršalai bus išmetami 6396 val./metus. Iš kiekvienos paukštidės teršalai bus
išmetami per stoginius ventiliatorius (oro srautas 18540 m3/val.) ir sieninius ventiliatorius (oro
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srautas 43000 m3/val.). Stoginių ventiliatorių veikimo laikas priimamas 6396 val./metus, o
sieninių – 1560 val./metus.
Įvertinus numatomą kiekvieno ventiliatoriaus našumą ir tūrio debitą, apskaičiuota, kad veikiant
sieniniams ir stoginiams ventiliatoriams kartu (1560 val./metus), pro stoginius ventiliatorius
bus pašalinama 30 % teršalų, o pro stoginius 70 %. Tik stoginiai ventiliatoriai veiks 4836
val./metus. Tą laiką visas paukštidėse susidarantis teršalų kiekis bus šalinamas per juos.
Toliau atliekami skaičiavimai, siekiant įvertinti teršalų išmetimą pro skirtingo našumo
sieninius ir stoginius ventiliatorius.
Šalinamo oro kiekis, sieniniams ir stoginiams ventiliatoriams veikiant vienu metu (1560
val./metus) skaičiuojamas:
𝑉𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 = (𝑉𝑠𝑡𝑜𝑔.𝑣𝑒𝑛𝑡. + 𝑉𝑠𝑖𝑒𝑛.𝑣𝑒𝑛𝑡. ), 𝑚3 /𝑣𝑎𝑙.
𝑉𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 – bendras sieninių ir stoginių ventiliatorių šalinamas oro kiekis, m3/val.;
𝑉𝑠𝑡𝑜𝑔.𝑣𝑒𝑛𝑡. – stoginių ventiliatorių šalinamas oro kiekis, m3/val.;
𝑉𝑠𝑖𝑒𝑛.𝑣𝑒𝑛𝑡. – sieninių ventiliatorių šalinamas oro kiekis, m3/val.;
𝑉𝑠𝑡𝑜𝑔.𝑣𝑒𝑛𝑡.% = (𝑉𝑠𝑡𝑜𝑔.𝑣𝑒𝑛𝑡. ∙ 100)/ 𝑉𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 , %
𝑉𝑠𝑡𝑜𝑔.𝑣𝑒𝑛𝑡.% - stoginių ventiliatorių šalinamo oro kiekis, %;
𝑉𝑠𝑖𝑒𝑛.𝑣𝑒𝑛𝑡.% = (𝑉𝑠𝑖𝑒𝑛.𝑣𝑒𝑛𝑡. ∙ 100)/ 𝑉𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 , %
𝑉𝑠𝑖𝑒𝑛.𝑣𝑒𝑛𝑡.% - stoginių ventiliatorių šalinamo oro kiekis, %;
Momentinis maksimalus šalinamų teršalų kiekis per vieną stoginį arba sieninį ventiliatorių,
veikiant stoginiams ir sieniniams ventiliatoriams vienu metu (1560 val./metus) skaičiuojamas:
𝑀𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑖 = (𝐴𝑖 ∙ 𝑉𝑖 )/𝑖𝑖 , 𝑔/𝑠
𝐴𝑖 – iš paukštidės momentinis išmetamo teršalo kiekis (1, 3 ir 4 lentelės), g/s;
𝑉𝑖 – šalinamo oro kiekio procentinė dalis stoginiams ar sieniniams ventiliatoriams veikiant
vienu metu;
𝑖𝑖 – stoginių arba sieninių ventiliatorių skaičius paukštidėje, vnt.
Momentinis maksimalus šalinamų teršalų kiekis per vieną stoginį ventiliatorių, kai veikia tik
stoginiai ventiliatoriai (4836 val./metus) skaičiuojamas:
𝑀𝑠𝑡𝑜𝑔.𝑣𝑒𝑛𝑡. = 𝐴𝑖 /𝑖, 𝑔/𝑠
i – stoginių ventiliatorių skaičius paukštidėje, vnt.
Metinis teršalų kiekis išsiskiriantis per vieną stoginį ventiliatorių:
𝑄𝑠𝑡𝑜𝑔.𝑣𝑒𝑛𝑡. = ((𝑀𝑠𝑡𝑜𝑔.𝑣𝑒𝑛𝑡. ∙ 𝑡1 ∙ 3600)/106 ) + ((𝑀𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑖 ∙ 𝑡2 ∙ 3600)/106 )), t/metus
𝑀𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑖 – momentinis maksimalus šalinamų teršalų kiekis per vieną stoginį ventiliatorių,
veikiant stoginiams ir sieniniams ventiliatoriams kartu, g/s;
𝑡1 – stoginių ventiliatorių veikimo laikas, veikiant tik stoginiams ventiliatoriams, val.
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𝑡2 – stoginių ventiliatorių veikimo laikas, veikiant stoginiams ir sieniniams ventiliatoriams
kartu, val.
Metinis teršalų kiekis išsiskiriantis per vieną sieninį ventiliatorių:
𝑄𝑠𝑖𝑒𝑛.𝑣𝑒𝑛𝑡. = (𝑀𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑖 ∙ 𝑡3 ∙ 3600)/106, t/metus
𝑀𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑖 – momentinis maksimalus šalinamų teršalų kiekis per vieną sieninį ventiliatorių,
veikiant stoginiams ir sieniniams ventiliatoriams kartu, g/s;
𝑡3 – sieninių ventiliatorių veikimo laikas, val.
Skaičiavimo rezultatai kiekvienos paukštidės stoginiams ir sieniniams ventiliatoriams pateiki
atitinkamai 5-oje, 6-oje, 7-oje ir 8-oje lentelėse.
5 lentelė. Stoginių ir sieninių ventiliatorių išmetamas momentinis ir metinis teršalų kiekiai iš
paukštidės Nr. 1
Teršalų
išsiskyrimo šaltinis
Paukštidė Nr.1

Taršos šaltinio
Nr.
Metinė tarša, t/metus
Stoginiai ventiliatoriai
001-006
Stoginiai ventiliatoriai
007-011
Momentinė tarša, g/s
Taršos šaltinis

NH3

KD

LOJ

0,5919
0,1460

0,2766
0,0680

0,7464
0,1842

0,0093*
0,0043*
0,0310**
0,0145**
Stoginiai ventiliatoriai
007-011
0,0260
0,0121
* Momentinė tarša veikiant stoginiams ventiliatoriams kartu su sieniniais (1560 val./metus);
** Momentinė tarša veikiant tik stoginiams ventiliatoriams (4863 val./metus.)
Paukštidė Nr.1

Stoginiai ventiliatoriai

001-006

0,0117*
0,0391**
0,0328

6 lentelė. Stoginių ir sieninių ventiliatorių išmetamas momentinis ir metinis teršalų kiekiai iš
paukštidės Nr. 2
Teršalų
išsiskyrimo šaltinis
Paukštidė Nr.2

Taršos šaltinio
Nr.
Metinė tarša, t/metus
Stoginiai ventiliatoriai
012-017
Stoginiai ventiliatoriai
018-022
Momentinė tarša, g/s
Taršos šaltinis

NH3

KD

LOJ

0,5329
0,1314

0,2482
0,0612

0,6718
0,1659

0,0084*
0,0039*
0,0279**
0,0130**
Stoginiai ventiliatoriai
018-022
0,0234
0,0109
* Momentinė tarša veikiant stoginiams ventiliatoriams kartu su sieniniais (1560 val./metus);
** Momentinė tarša veikiant tik stoginiams ventiliatoriams (4863 val./metus.)
Paukštidė Nr.2

Stoginiai ventiliatoriai

012-017

0,0105*
0,0352**
0,0295

7 lentelė. Stoginių ir sieninių ventiliatorių išmetamas momentinis ir metinis teršalų kiekiai iš
paukštidės Nr. 3
Teršalų
išsiskyrimo šaltinis
Paukštidė Nr.3

Taršos šaltinio
Nr.
Metinė tarša, t/metus
Stoginiai ventiliatoriai
023-027
Stoginiai ventiliatoriai
028-029
Momentinė tarša, g/s
Taršos šaltinis

NH3

KD

LOJ

0,3265
0,1679

0,1527
0,0781

0,4125
0,2123

0,0051*
0,0024*
0,0171**
0,0080**
Stoginiai ventiliatoriai
028-029
0,0299
0,0139
* Momentinė tarša veikiant stoginiams ventiliatoriams kartu su sieniniais (1560 val./metus);
** Momentinė tarša veikiant tik stoginiams ventiliatoriams (4863 val./metus.)
Paukštidė Nr.3

Stoginiai ventiliatoriai

023-027
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0,0065*
0,0216**
0,0378

8 lentelė. Stoginių ir sieninių ventiliatorių išmetamas momentinis ir metinis teršalų kiekiai iš
paukštidės Nr. 4
Teršalų
išsiskyrimo šaltinis
Paukštidė Nr.4

Taršos
šaltinio Nr.
Metinė tarša, t/metus
Stoginiai ventiliatoriai
030-034
Stoginiai ventiliatoriai
035-036
Momentinė tarša, g/s
Taršos šaltinis

NH3

KD

LOJ

0,3407
0,1752

0,1585
0,0820

0,4293
0,2213

0,0053*
0,0025*
0,0179**
0,0083**
Stoginiai ventiliatoriai
035-036
0,0312
0,0146
* Momentinė tarša veikiant stoginiams ventiliatoriams kartu su sieniniais (1560 val./metus);
** Momentinė tarša veikiant tik stoginiams ventiliatoriams (4863 val./metus.)
Paukštidė Nr.4

Stoginiai ventiliatoriai

030-034

0,0067*
0,0225**
0,0394

Stoginių ir sieninių ventiliatorių tūrio debitas:
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑖 = 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑖 /3600, 𝑚3 /𝑠.
𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑖 - stoginio arba sieninio ventiliatoriaus šalinamas oro kiekis, m3/val.
Iš stoginių ir sieninių ventiliatorių išeinančio oro srauto greitis:
𝑤𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑖 =

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑖
, 𝑚/𝑠
(𝜋 ∙ 𝐷 2 )/4

𝐷 – stoginio arba sieninio ventiliatoriaus išmetimo angos skersmuo, m.
Stoginių ir sieninių ventiliatorių apskaičiuoti fiziniai parametrai bei tarša į aplinkos orą pateikti
19-oje ir 20-oje lentelėse.
Anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx), sieros dioksido (SO2), kietųjų dalelių (KD)
ir LOJ emisijos skaičiavimas iš esamos ir planuojamos biokuro katilinių
Metinis teršalų kiekis
Išmetamų kuro degimo produktų kiekiai, dėl šiluminės energijos gamybos, skaičiuojami
vadovaujantis EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016, 1.A.4 Small Combustion 2016
metodika.
Metiniai į aplinkos orą išsiskiriančių kuro degimo produktų kiekiai apskaičiuoti pagal 1.A.4
Small Combustion metodikoje, 3-10 lentelėje pateiktus vidutinius teršalų emisijos faktorius.
Metinis teršalų kiekis apskaičiuojamas remiantis per metus pagamintu energijos kiekiu, kuris
apskaičiuojamas pagal planuojama sudeginti kuro kiekį ir kuro kaloringumą. Kuro
kaloringumas šiaudams nustatytas vadovaujantis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pateikta
2017 m statistikos analize.
Per metus pagaminamas energijos kiekis:
𝐴 = 𝑀 ∙ 𝑄 ∙ 3,6 , GJ/metus

M – sunaudotas kuro kiekis, t/metus;
Q – kuro kaloringumas, MWh/t;
3,6 – koeficientas energijos kiekiui MWh perskaičiuoti į GJ.
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Pagamintos energijos kiekio skaičiavimo rezultatai ir skaičiavimams naudoti duomenys,
pateikti 9-oje lentelėje.
9 lentelė. Pagaminamas energijos kiekis
Sunaudojamas kuro
kiekis, t/metus
2800,00
600,00

Kuro kaloringumas
Pagaminamas energijos
(šiaudai), MWh/t
kiekis, MWh/metus
Esama biokuro katilinė
4,17
11676,00
Planuojama biokuro katilinė
4,17
2502,00

Pagaminamas energijos
kiekis, GJ/metus
42033,60
9007,20

Metinis teršalų kiekis skaičiuojamas pagal formulę:
𝐸=

𝐴 ∙ 𝐸𝐹
, 𝑡/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠
1000 000

EF – teršalo emisijos faktorius, g/GJ;
A – per metus pagamintas energijos kiekis, GJ/metus.
Metinio teršalų kiekio skaičiavimo rezultatai ir skaičiavimams naudoti teršalų emisijos
faktoriai pateikti 10-oje lentelėj.
10 lentelė. Metinis teršalų kiekis
Teršalo emisijos
Metinė tarša prieš dūmų
Metinė tarša po valymo
faktorius, g/GJ
valymą, t/metus
t/metus
Esama biokuro katilinė o.t.š. 037
Anglies monoksidas (CO)
570
23,9592
23,9592
Azoto oksidai (NOx)
91
3,8250
3,8250
Kietosios dalelės (KD)*
150
6,3050
0,9458
Sieros dioksidas (SO2)
11
0,4624
0,4624
Planuojama biokuro katilinė o.t.š. 038
Anglies monoksidas (CO)
570
5,1341
5,1341
Azoto oksidai (NOx)
91
0,8196
0,8196
Kietosios dalelės (KD)
150
1,3511
1,3511
Sieros dioksidas (SO2)
11
0,0991
0,0991
* Viename iš dviejų esamų biokuro katilų (0,6 MW) yra įrengtas kietųjų dalelių valymo įrenginys – ciklonas,
kurio išvalymo efektyvumas 85%. Tuomet kietųjų dalelių metinė tarša: 6,3050 / 2 = 3,1525 t/metus. 3,1525 x
0,56 = 1,7654 t/metus. 3,1525 - 1,7654 = 1,3871 t/metus po valymo iš vieno katilo. Bendra kietųjų dalelių
emisija iš katilinės 1,3871 + 3,1525 = 4,5396 t/metus. Planuojamam biokuro katilui oro valymo įrenginys
nenumatytas.
Teršalas

Momentinis išmetamų teršalų kiekis
Momentinis į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis nustatytas pagal LAND 43-2013 „Išmetamų
teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos“. Kieto kuro katilams, kurių šiluminis našumas 1
≥ MW ≥ 20 (esama biokuro katilinė) ir 0,12 ≥ MW ≥ 1,0 (planuojama biokuro katilinė),
deginant biokurą, nustatytos ribinės vertės pateiktos 11-oje lentelėje.
11 lentelė. Iš kietą kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų koncentracijos dūmuose ribinės vertės
Anglies monoksidas (CO)
4000 mg/Nm3
-

Azoto oksidai (NOx)

Kietosios dalelės (KD)

Esama biokuro katilinė
750 mg/Nm3
700 mg/Nm3
Planuojama biokuro katilinė
750 mg/Nm3
800 mg/Nm3
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Sieros dioksidas (SO2)
2000 mg/Nm3
2000 mg/Nm3

Momentinis į aplinkos orą išsiskiriančio anglies monoksido (CO) kiekis iš planuojamos
biokuro katilinės apskaičiuoti pagal 1.A.4 Small Combustion metodikoje, 3-10 lentelėje
pateiktą maksimalų teršalų emisijos faktorių. Skaičiavimai atliekami remiantis maksimaliu
sekundiniu suvartojamu kuro kiekiu, žemutine kuro degimo šiluma.
Momentinis išmetamų teršalų kiekis skaičiuojamas:
𝐸 = B ∙ Qž ∙ EF, g/s
B – maksimalus sekundinis suvartojamas kuro kiekis, kg/s;
Qž – žemutinė kuro degimu šiluma, GJ/kg;

EF – teršalo emisijos faktorius, g/GJ.
Momentinio teršalų kiekio iš planuojamo biokuro katilo skaičiavimo rezultatai ir
skaičiavimams naudoti duomenys pateikti 12-oje lentelėje.
12 lentelė. Momentinis anglies monoksido kiekis iš planuojamo biokuro katilo
Sunaudojamas kuro
kiekis, kg/s.
0,029

Kuro kaloringumas
Teršalo emisijos
(šiaudai), GJ/kg
faktorius, g/GJ
Planuojama biokuro katilinė
0,015
4000,0

Maksimali momentinė
emisija g/s
1,740 g/s

Esamos biokuro katilinės fiziniai parametrai nustatyti vadovaujantis stacionarių aplinkos oro
taršos šaltinių bei iš jų išmetamųjų teršalų inventorizacija, atlikta 2017 m. Planuojamos biokuro
katilinės fiziniai parametrai nustatyti vadovaujantis analogiškai katilinei 2012 m. parengtu
projektu šiaudais kūrenamos katilinės paukštidei šildyti, Paukštininkų g. 15B, Kaišiadoryse.
Anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx), sieros dioksido (SO2), kietųjų dalelių (KD)
ir LOJ emisijos skaičiavimas iš planuojamos suskystintų dujų katilinės
Išmetamų kuro degimo produktų kiekiai, dėl šiluminės energijos gamybos, skaičiuojami
vadovaujantis EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016, 1.A.4 Small Combustion 2016
metodika.
Metiniai į aplinkos orą išsiskiriančių kuro degimo produktų kiekiai apskaičiuoti pagal 1.A.4
Small Combustion metodikoje, 3-8 lentelėje pateiktus vidutinius teršalų emisijos faktorius.
Metinis teršalų kiekis apskaičiuojamas remiantis bendra katilų galia ir veikimo laiku.
Per metus pagaminamas energijos kiekis skaičiuojamas:
𝐴 = 𝑄 ∙ 𝑇 ∙ 3,6 , GJ/metus

Q – įrenginio galia, MW;
T – darbo valandų skaičius, val./metus;
3,6 – koeficientas energijos kiekiui MWh perskaičiuoti į GJ.
Pagamintos energijos kiekio skaičiavimo rezultatai ir skaičiavimams naudoti duomenys,
pateikti 13-oje lentelėje.
13 lentelė. Pagaminamas energijos kiekis
Darbo valandų
skaičius
8070

Bendra kurą deginančio
Pagaminamas energijos
įrenginio galia, MW
kiekis, MWh/metus
Planuojama suskystintų dujų katilinė
1,12
9038,40
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Pagaminamas energijos
kiekis, GJ/metus
32538,24

Metinis teršalų kiekis skaičiuojamas pagal formulę:
𝐸=

𝐴 ∙ 𝐸𝐹
, 𝑡/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠
1000 000

EF – teršalo emisijos faktorius, g/GJ;
A – per metus pagamintas energijos kiekis, GJ/metus.
Metinio teršalų kiekio skaičiavimo rezultatai ir skaičiavimams naudoti teršalų emisijos
faktoriai pateikti 14-oje lentelėj.
14 lentelė. Metinis teršalų kiekis
Teršalas
Anglies monoksidas (CO)
Azoto oksidai (NOx)
Kietosios dalelės (KD)
Sieros dioksidas (SO2)

Teršalo emisijos faktorius, g/GJ
29
74
0,78
0,67

Metinė tarša,
t/metus
0,9436
2,4078
0,0254
0,0218

Momentinis išmetamų teršalų kiekis nustatytas pagal LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš
kurą deginančių įrenginių normos“.
Dujiniams katilams, kurių šiluminis našumas 1 ≥ MW ≥ 50 deginant suskystintas gamtines
dujas, teršalų ribinės vertės pateiktos 15-oje lentelėje.
15 lentelė. Iš dujinį kurą deginančio įrenginio išmetamų teršalų ribinės vertės
Anglies monoksidas
(CO)
400 mg/Nm3

Azoto oksidai
Kietosios dalelės
(NOx)
(KD)
Planuojama suskystintų dujų katilinė
350 mg/Nm3
20 mg/Nm3

Sieros dioksidas
(SO2)
35 mg/Nm3

Ūkinės veiklos objekte planuojama naudoti analogiškų parametrų katilus kaip ir veislinių
paukščių paukštidžių komplekse Jačiūnų k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., todėl
planuojamos suskystintų dujų katilinės fiziniai parametrai nustatyti paraiška vadovaujantis
veislinių paukščių paukštidžių kompleksui Jačiūnų k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav.
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti.

1.3

Aplinkos oro teršalų skaičiavimas iš mobilių taršos šaltinių

Oro taršos vertinimo ataskaitoje apskaičiuotas aplinkos oro teršalų metinis kiekiai,
išsiskirsiantys iš mobilių taršos šaltinių (sunkiosios ir lengvosios autotransporto priemonės),
veiksiančių ūkinės veiklos objekto teritorijoje. Iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių išsiskiria
anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2), nemetaniniai lakieji
organiniai junginiai (NMLOJ) ir kietosios dalelės (KD2,5 ir KD10).
Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis
„EMEP/EEA emission inventory guidebook-2016“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport”
metodika. 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 apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų
išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442).
Metinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija skaičiuojama, įvertinant autotransporto
priemonės tipą ir jų skaičių, atvykstantį į ūkinės veiklos objekto teritoriją, bei vidutinį
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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.
Skaičiavimuose priimta, kad į lengvosios autotransporto priemonės, naudojančios 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 dvigubinamas, įvertinant atvykimą į teritoriją ir
išvykimą iš jos.
Aplinkos oro teršalų taršos faktoriai, naudoti skaičiavimuose, pateikti 16-oje lentelėje.
Duomenys paimti iš „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodikos 3.17, 3.18, 3.21 ir 3.22 lentelių.
16 lentelė. Aplinkos oro teršalų taršos emisijos faktoriai ir autotransporto priemonių charakteristikos
Autotransporto priemonių
kategorija
Lengvoji transporto priemonė
(benzinas, 1,4-2,0 l)
Lengvoji transporto priemonė
(dyzelinas, 1,4-2,0 l)
Sunkioji transporto priemonė
(dyzelinas, <7,5 t)

Taršos faktoriai, g/km

Autotransporto
priemonių emisijos
reikalavimai

CO

NOx =
NO2

NMLOJ

KD = KD2,5
= KD10

Euro 5 – EC 715/2007

0,62

0,061

0,065

0,0014

Euro 5 – EC 715/2007

0,04

0,55

0,008

0,0021

Standartinis

1,85

4,70

1,07

0,3300

Sieros kiekis kure, nustatytas pagal „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodikos 3.14 lentelėje
pateiktu duomenis., o informacija apie tipinį vienos lengvosios ir sunkiosios autotransporto
priemonės suvartojamą kuro kiekį, iš 3.15 lentelės. Duomenys, naudoti skaičiavimuose
pateikti 17-oje lentelėje.
17 lentelė. Sieros kiekis kure ir suvartojamas kuro kiekis
Sieros kiekis kure,
ppm
40
8
8

Autotransporto priemonių kategorija
Lengvoji transporto priemonė (benzinas, 1,4-2,0 l)
Lengvoji transporto priemonė (dyzelinas, 1,4-2,0 l)
Sukioji transporto priemonė (dyzelinas, <7,5 t)
Pastaba: 1 ppm = 10-6 g/g

Suvartojamas kuro
kiekis, g/km
70,0
57,5
240,0

Metinis kiekis išmetamų teršalų CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 skaičiuojamas:
Ei = (Ni · EFi · (Li · 2) · T) / 106, t/metus
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, kuomet atvyksta autotransportas, d/metus;
Ei – aplinkos oro teršalo taršos faktorius, g/km.
Metinis išmetamo SO2, kiekis skaičiuojamas:
Ei = (ks · FC ·Ni ·(Li · 2) · T) / 106, t/metus
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ks – sieros kiekis kure, g/g;
FC – tipinis vienos autotransporto priemonės suvartojamas kuro kiekis, g/km.
Vertinamas tik blogiausias galimas variantas, kuomet bus naudojami šiaudų katilai, nes šiaudus
atvešiančių sunkiųjų autotransporto priemonių atvyks daugiau ir dažniau nei atvešiančių
suskystintas dujas. Todėl suskystintas dujas atvešiančio autotransporto išmetamas teršalų
kiekis neskaičiuojamas. Skaičiavimuose vertinamos visos autotransporto priemonės,
atvyksiančios į ūkinės veiklos objekto teritoriją per vienerius ūkinės veiklos vykdymo metus.
Mobilūs oro taršos šaltiniai (lengvasis autotransportas):
✓ 6 lengvosios autotransporto priemonės per parą. Skaičiuojant priimta, kad 6 lengvosios
autotransporto priemonės per parą atvyks 365 kartus per metus.
Mobilūs oro taršos šaltiniai (sunkusis autotransportas):
✓ 14 sunkiųjų autotransporto priemonių per mėn., kurios skirtos grūdų ir kombinuotų
pašarų atvežimui. Skaičiuojant priimta, kad 1 sunkioji autotransporto priemonė per parą
atvyks 168 kartus per metus;
✓ 3 sunkiosios autotransporto priemonės per mėn., kurios skirtos durpių kraikui
atvežimui. Skaičiuojant priimta, kad 1 sunkioji autotransporto priemonė per parą atvyks
36 kartus per metus;
✓ 2 sunkiosios autotransporto priemonės per parą, skirtos šiaudų rulonų atvežimui.
Numatyta, kad šiaudų rulonų atvežimui gali prireikti 340 reisų per metus. Tuomet
skaičiuojant priimta, kad 2 sunkusios autotransporto priemonės per parą atvyks 170
kartų per metus;
✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė per savaitę, skirta šalutinių gyvulinės kilmės
produktų (toliau – ŠGP) išvežimui. 1 sunkioji autotransporto priemonė į teritoriją gali
atvykti iki 45 kartų per metus;
✓ 13 sunkiųjų autotransporto priemonės per vieną auginimo ciklą, skirtų paukštidėse
susidariusio mėšlo, paukštidžių plovimo nuotekų ir buitinių nuotekų išvežimui. Mėšlo
ir nuotekų išvežimas planuojamas pirmąsias 2 profilaktinio laikotarpio diena, o iš viso
numatyti 7,5 profilaktiniai laikotarpiai per metus.
✓ 30 sunkiųjų autotransporto priemonių per vieną auginimo ciklą, skirtų paukščių
išvežimui. Paukščiai bus išvežami kiekvieno auginimo ciklo pabaigoje, kurių
numatoma 7,5;
✓ 4 sunkiosios autotransporto priemonių per vieną auginimo ciklą, skirtos paukščių
atvežimui. Paukščiai bus atvežami kiekvieno auginimo ciklo pradžioje, kurių
numatoma 7,5;
✓ dyzeliniai traktorius MTZ 80 ir teleskopinis krautuvas, dirbantys teritorijoje.
Skaičiavimuose priimta, kad technika dirbs dienos metu, 365 dienas per metus;
✓ dyzelinis mini traktorius „Bobcat“ judantis paukštidėse. Traktorius veiks profilaktinio
laikotarpio pirmąsias 2 profilaktinio laikotarpio dienas, o iš viso numatyti 7,5
profilaktiniai laikotarpiai per metus.
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Metinės taršos iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimo rezultatai pateikti 18-oje lentelėje.
18 lentelė. Metinė tarša iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių
Mobilūs oro taršos šaltiniai
Lengvosios autotransporto priemonės
Sunkiosios autotransporto priemonės
Iš viso:

Metinis aplinkos oro teršalų kiekis, t/metus
NOx
KD = KD2,5
CO
NMLOJ
SO2
= NO2
= KD10
0,0001
0,0002
0,00002
0,000001
0,0000007
0,0044
0,0113
0,0026
0,0008
0,000005
0,0045
0,0115
0,0026
0,0008
0,000006

Iš mobilių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus bus išmetamas iki 0,0045 t anglies
monoksido, 0,0115 t azoto oksidų, 0,0026 t LOJ, 0,0008 t kietųjų dalelių ir 0,000006 t sieros
dioksido.
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19 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys
Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Pavadinimas

Nr.

Koordinatės

Aukštis, m

Išmetimo angos
matmenys, m

Srauto
greitis,
m/s

Temperatūra,
ºC

tūrio debitas,
Nm3/s

Teršalų išmetimo trukmė,
val./m

1

2

4

5

6

7

8

9

Stoginis ventiliatorius

001

7,5

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

002

7,5

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

003

7,5

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

004

7,5

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

005

7,5

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

006

7,5

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Sieninis ventiliatorius

007

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Sieninis ventiliatorius

008

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Sieninis ventiliatorius

009

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Sieninis ventiliatorius

010

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Sieninis ventiliatorius

011

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Stoginis ventiliatorius

012

7,0

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

013

7,0

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

014

7,0

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

015

3
X – 6065493
Y – 508501
X – 6065479
Y – 508500
X – 6065458
Y – 508486
X – 6065452
Y – 508476
X – 6065431
Y – 508463
X – 6065418
Y - 508461
X – 6065414
Y – 508449
X – 6065412
Y – 508451
X – 6065410
Y – 508453
X – 6065408
Y – 508459
X – 6065406
Y - 508461
X – 6065479
Y – 508530
X – 6065465
Y – 508531
X – 6065445
Y – 508520
X – 6065433
Y – 508505

7,0

0,65

15,5

26,0

5,50

6396
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Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Pavadinimas

Nr.

Koordinatės

Aukštis, m

Išmetimo angos
matmenys, m

Srauto
greitis,
m/s

Temperatūra,
ºC

tūrio debitas,
Nm3/s

Teršalų išmetimo trukmė,
val./m

1

2

4

5

6

7

8

9

Stoginis ventiliatorius

016

7,0

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

017

7,0

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Sieninis ventiliatorius

018

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Sieninis ventiliatorius

019

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Sieninis ventiliatorius

020

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Sieninis ventiliatorius

021

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Sieninis ventiliatorius

022

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Stoginis ventiliatorius

023

4,9

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

024

4,9

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

025

4,9

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

026

4,9

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

027

4,9

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Sieninis ventiliatorius

028

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Sieninis ventiliatorius

029

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Stoginis ventiliatorius

030

5,6

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

031

3
X – 6065417
Y – 508495
X – 6065403
Y – 508492
X – 6065397
Y – 508476
X – 6065395
Y – 508478
X – 6065393
Y – 508480
X – 6065391
Y – 508482
X – 6065389
Y – 508484
X – 6065460
Y – 508556
X – 6065444
Y – 508546
X – 6065427
Y – 508536
X – 6065410
Y – 508525
X – 6065395
Y – 508516
X – 6065382
Y – 508506
X – 6065380
Y – 508508
X – 6065448
Y – 508572
X – 6065432
Y – 508565

5,6

0,65

15,5

26,0

5,50

6396
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Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Pavadinimas

Nr.

Koordinatės

Aukštis, m

Išmetimo angos
matmenys, m

Srauto
greitis,
m/s

Temperatūra,
ºC

tūrio debitas,
Nm3/s

Teršalų išmetimo trukmė,
val./m

1

2

4

5

6

7

8

9

Stoginis ventiliatorius

032

5,6

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

033

5,6

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Stoginis ventiliatorius

034

5,6

0,65

15,5

26,0

5,50

6396

Sieninis ventiliatorius

035

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

Sieninis ventiliatorius

036

3
X – 6065414
Y – 508553
X – 6065399
Y – 508544
X – 6065384
Y – 508534
X – 6065370
Y – 508522
X – 6065368
Y – 508524
X – 6065381
Y – 508436
X – 6065389
Y – 508427
X – 6065381
Y – 508436
X – 6065411
Y – 508447
X – 6065394
Y – 508473
X – 6065380
Y – 508502
X – 6065368
Y – 508519

0,9

1,66

5,50

26,0

11,94

1560

16,0

0,40

5,19

89,9

0,48

8070

5,0

0,35

2,24

220,0

0,119

4800

8,0

0,4

4,14

180

0,52

8070

1,5

6 x 10

5,0

0

-

360

1,5

6 x 10

5,0

0

-

360

1,5

3x5

5,0

0

-

360

1,5

3x5

5,0

0

-

360

Biokuro katilinės (1,2 MW)
kaminas
Biokuro katilinės (0,34 MW)
kaminas
Suskystintų dujų katilinės
(1,12 MW) kaminas
Mėšlo pakrovimo
aikštelė Nr. 1
Mėšlo pakrovimo
aikštelė Nr. 2
Mėšlo pakrovimo
aikštelė Nr. 3
Mėšlo pakrovimo
aikštelė Nr. 4

037
038
039
601
602
603
604
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20 lentelė. Tarša į aplinkos orą
Taršos šaltiniai

Teršalai

Cecho ar kt.
pavadinimas
arba Nr.

Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

Kodas

1

2

3

Stoginis ventiliatorius

001

Stoginis ventiliatorius

002

Stoginis ventiliatorius

003

Stoginis ventiliatorius

004

Stoginis ventiliatorius

005

Stoginis ventiliatorius

006

Sieninis ventiliatorius

007

Sieninis ventiliatorius

008

Sieninis ventiliatorius

009

Sieninis ventiliatorius

010

Sieninis ventiliatorius

011

4
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ

5
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308

Paukštidė Nr. 1
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vnt.
6
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

Numatoma (prašoma leisti) tarša
Vienkartinis dydis
Metinė, t/metus
maks.
7
0,0093*/ 0,0310**
0,0043*/ 0,0145**
0,0117*/ 0,0391**
0,0093*/ 0,0310**
0,0043*/ 0,0145**
0,0117*/ 0,0391**
0,0093*/ 0,0310**
0,0043*/ 0,0145**
0,0117*/ 0,0391**
0,0093*/ 0,0310**
0,0043*/ 0,0145**
0,0117*/ 0,0391**
0,0093*/ 0,0310**
0,0043*/ 0,0145**
0,0117*/ 0,0391**
0,0093*/ 0,0310**
0,0043*/ 0,0145**
0,0117*/ 0,0391**
0,0260
0,0121
0,0328
0,0260
0,0121
0,0328
0,0260
0,0121
0,0328
0,0260
0,0121
0,0328
0,0260
0,0121
0,0328

8
0,5919
0,2766
0,7464
0,5919
0,2766
0,7464
0,5919
0,2766
0,7464
0,5919
0,2766
0,7464
0,5919
0,2766
0,7464
0,5919
0,2766
0,7464
0,1460
0,0680
0,1842
0,1460
0,0680
0,1842
0,1460
0,0680
0,1842
0,1460
0,0680
0,1842
0,1460
0,0680
0,1842

Taršos šaltiniai

Teršalai

Numatoma (prašoma leisti) tarša
Vienkartinis dydis
Metinė, t/metus
maks.

Cecho ar kt.
pavadinimas
arba Nr.

Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

Kodas

1

2

3

Stoginis ventiliatorius

012

Stoginis ventiliatorius

013

Stoginis ventiliatorius

014

Stoginis ventiliatorius

015

Stoginis ventiliatorius

016

Stoginis ventiliatorius

017

Sieninis ventiliatorius

018

Sieninis ventiliatorius

019

Sieninis ventiliatorius

020

Sieninis ventiliatorius

021

Sieninis ventiliatorius

022

4
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)

5
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281

6
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

7
0,0084*/ 0,0279**
0,0039*/ 0,0105**
0,0105*/ 0,0352**
0,0084*/ 0,0279**
0,0039*/ 0,0105**
0,0105*/ 0,0352**
0,0084*/ 0,0279**
0,0039*/ 0,0105**
0,0105*/ 0,0352**
0,0084*/ 0,0279**
0,0039*/ 0,0105**
0,0105*/ 0,0352**
0,0084*/ 0,0279**
0,0039*/ 0,0105**
0,0105*/ 0,0352**
0,0084*/ 0,0279**
0,0039*/ 0,0105**
0,0105*/ 0,0352**
0,0234
0,0109
0,0295
0,0234
0,0109
0,0295
0,0234
0,0109
0,0295
0,0234
0,0109
0,0295
0,0234
0,0109

8
0,5329
0,2482
0,6718
0,5329
0,2482
0,6718
0,5329
0,2482
0,6718
0,5329
0,2482
0,6718
0,5329
0,2482
0,6718
0,5329
0,2482
0,6718
0,1314
0,0612
0,1659
0,1314
0,0612
0,1659
0,1314
0,0612
0,1659
0,1314
0,0612
0,1659
0,1314
0,0612

LOJ

308

g/s

0,0295

0,1659

Paukštidė Nr. 2
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Taršos šaltiniai

Teršalai

Numatoma (prašoma leisti) tarša
Vienkartinis dydis
Metinė, t/metus
maks.

Cecho ar kt.
pavadinimas
arba Nr.

Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

Kodas

1

2

3

Stoginis ventiliatorius

023

Stoginis ventiliatorius

024

Stoginis ventiliatorius

025

Stoginis ventiliatorius

026

Stoginis ventiliatorius

027

Sieninis ventiliatorius

028

Sieninis ventiliatorius

029

Stoginis ventiliatorius

030

Stoginis ventiliatorius

031

Stoginis ventiliatorius

032

Stoginis ventiliatorius

033

4
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)

5
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
134
4281

6
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

7
0,0051*/ 0,0171**
0,0024*/ 0,0080**
0,0065*/ 0,0216**
0,0051*/ 0,0171**
0,0024*/ 0,0080**
0,0065*/ 0,0216**
0,0051*/ 0,0171**
0,0024*/ 0,0080**
0,0065*/ 0,0216**
0,0051*/ 0,0171**
0,0024*/ 0,0080**
0,0065*/ 0,0216**
0,0051*/ 0,0171**
0,0024*/ 0,0080**
0,0065*/ 0,0216**
0,0299
0,0139
0,0378
0,0299
0,0139
0,0378
0,0053*/ 0,0179**
0,0025*/ 0,0083**
0,0067*/ 0,0225**
0,0053*/ 0,0179**
0,0025*/ 0,0083**
0,0067*/ 0,0225**
0,0053*/ 0,0179**
0,0025*/ 0,0083**
0,0067*/ 0,0225**
0,0053*/ 0,0179**
0,0025*/ 0,0083**

8
0,3265
0,1527
0,4125
0,3265
0,1527
0,4125
0,3265
0,1527
0,4125
0,3265
0,1527
0,4125
0,3265
0,1527
0,4125
0,1679
0,0781
0,2123
0,1679
0,0781
0,2123
0,3407
0,1585
0,4293
0,3407
0,1585
0,4293
0,3407
0,1585
0,4293
0,3407
0,1585

LOJ

308

g/s

0,0067*/ 0,0225**

0,4293

Paukštidė Nr. 3

Paukštidė Nr. 4
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Taršos šaltiniai

Teršalai

Numatoma (prašoma leisti) tarša
Vienkartinis dydis
Metinė, t/metus
maks.

Cecho ar kt.
pavadinimas
arba Nr.

Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

Kodas

1

2

3

Stoginis ventiliatorius

034

Sieninis ventiliatorius

035

Sieninis ventiliatorius

036

Biokuro
katilinė
(1,2 MW)

Kaminas iš biokuro
katilinės

037

Biokuro
katilinė
(0,34 MW)

Kaminas iš biokuro
katilinės

038

Suskystintų
dujų katilinė
(1,12 MW)

Kaminas iš suskystintų
dujų katilinės

039

4
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Amoniakas
Kietosios dalelės (C)
LOJ
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)

5
134
4281
308
134
4281
308
134
4281
308
177
250
1753
6493
177
250
1753
6493
177
250
1753
6493

6
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
g/s
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

7
0,0053*/ 0,0179**
0,0025*/ 0,0083**
0,0067*/ 0,0225**
0,0312
0,0146
0,0394
0,0312
0,0146
0,0394
4000
750
2000
700
1,7400
750
2000
800
400
350
35
20

8
0,3407
0,1585
0,4293
0,1752
0,0820
0,2213
0,1752
0,0820
0,2213
23,9592
3,8250
0,9458
0,4624
5,1341
0,8196
1,3511
0,0991
0,9436
2,4078
0,0254
0,0218

134

g/s

0,0594

0,0770

134

g/s

0,0534

0,0693

134

g/s

0,0273

0,0354

134

g/s

0,0284

0,0369

Mėšlo pakrovimo
601
Amoniakas
aikštelė Nr. 1
Mėšlo pakrovimo
Paukštidė Nr. 2
602
Amoniakas
aikštelė Nr. 2
Mėšlo pakrovimo
Paukštidė Nr. 3
603
Amoniakas
aikštelė Nr. 3
Mėšlo pakrovimo
Paukštidė Nr. 4
604
Amoniakas
aikštelė Nr. 4
* Momentinė tarša 1560 val./metus veikiant stoginiams ventiliatoriams kartu su sieniniais;
** Momentinė tarša 4863 val./metus veikiant tik stoginiams ventiliatoriams.
Paukštidė Nr. 1
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1.4

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
galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai,
plotiniai, tūriniai) išskiriamų teršalų koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus,
simuliuoti iš taršos 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 koncentracijoms (1-24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių
meteorologijos stočių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra
įtrauktas į Lietuvos Respublikos 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
naudojama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 2015 m. gegužės 27 d.,
2018 m. gegužės 16 d. ir 2019 m. kovo 18 d. pateikta penkerių metų (2012-01-01–2016-12-31)
Kauno meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo
modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti
meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°),
debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm). LHMT pažymos pateikiama Priede Nr. 5:
„Pažymos apie hidrometeorologines sąlygas“.
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 meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos
orui įvertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos
poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo
duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų
patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant AB „Vilniaus paukštynas" Darsūniškio padalinyje
planuojamos ūkinės veiklos Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kaišiadorių r. (koordinatės
X: 508544; Y: 6065477) oro teršalų sklaidos modeliavime, taikomos Kauno regiono
santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių
koncentracijų vertės, pateiktos interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės
koncentracijos PAOV skaičiavimams“.
Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas
Nr. (30.3)-A4(e)-1394 (2018-10-03) pateiktas priede Nr. 6: „Aplinkos teršalų foninės
koncentracijos“.
Oro teršalų sklaidos skaičiavimui naudotos 2018 metų Kauno regiono santykinai švarių
Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų koncentracijos:
✓ anglies monoksidas (CO) – 190,0 µg/m3;
✓ azoto dioksidas (NO2) – 3,4 µg/m3;
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✓ sieros dioksidas (SO2) – 2,2 µg/m3;
✓ kietosios dalelės (KD10) – 11,9 µg/m3;
✓ kietosios dalelės (KD2,5) – 9,6 µg/m3.
Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo
laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro
užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,
kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 106-3827). Specifinių
aplinkos oro teršalų (amoniako) pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio
ribinėmis 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 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).
Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų: anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2),
sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) koncentracijų ribinės vertės, nustatytos
žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 21-oje lentelėje, o skaičiuojamo specifinio aplinkos oro
teršalo amoniako (NH3), ribojamo pagal nacionalinius kriterijus, ribinė vertė pateikta 22-oje
lentelėje.
21 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai
Teršalo pavadinimas

Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai
1 valandos

Anglies monoksidas (CO)
Azoto dioksidas (NO2)
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2,5)
Sieros dioksidas (SO2)

200 µg/m3
350 µg/m3

8 val. vidurkis
10 mg/m3
–

24 valandų

Metinė

50 µg/m3
125 µg/m3

40 µg/m3
40 µg/m3
25 µg/m3
–

22 lentelė. Teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės
Teršalo pavadinimas

Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m 3
1 val. 98,5 procentilio

Vidutinė 24 val.

0,2

0,04

Amoniakas (NH3)

Vertinamos visos galimas planuojamos ūkinės veiklos vystymo alternatyvos, todėl aplinkos
oro teršalų sklaidos skaičiavimai atliekami įvertinant abu galimus scenarijus:
✓ I scenarijus – aplinkos teršalų sklaidos modeliavimas su biokuro katiline;
✓ II scenarijus – aplinkos teršalų sklaidos modeliavimas su suskystintų dujų katiline.
Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės, įvertinus I
scenarijų pateikiamos 23-oje lentelėje, o įvertinus II scenarijų 24-oje lentelėje.
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23 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos pagal I scenarijų
Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,
skaičiuojamas procentilis

Maks. koncentracija be
fono

Maks. koncentracija su
fonu

µg/m3

RV dalis, %

µg/m3

RV dalis, %

1599,2

16,0

1789,0

17,9

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio

65,6

32,8

69,0

34,5

Azoto dioksidas vidutinė metinė

2,9

7,3

6,3

15,7

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė

2,7

6,7

14,6

36,5

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio

7,3

14,6

19,0

38,0

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė

1,3

5,2

10,9

43,6

Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio

170,7

48,8

172,9

49,4

Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio

98,0

78,4

100,2

80,2

Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio

39,5

19,7

-

-

Amoniakas vidutinė 24 val.

33,5

83,7

-

-

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies
monoksido koncentracija be fono siekia 1599,2 µg/m3 (16,0 % ribinės vertės (toliau - Rv)),
įvertinus foną – 1789,0 µg/m3 (17,9 % Rv) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių
sveikatos apsaugai.
Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija
be fono 2,9 µg/m3 (7,3 % Rv), įvertinus foną – 6,3 µg/m3 (15,7 % Rv) ir neviršija ribinės vertės,
nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido
koncentracija be fono siekia 65,6 µg/m3 (32,8 % Rv), o įvertinus foną – 69,0 µg/m3 (34,5 %
Rv) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 2,7 µg/m3 (6,7% Rv), su fonu – 14,6 µg/m3 (36,5 % Rv) ir neviršija ribinės
vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių
koncentracija be fono siekia 7,3 µg/m3 (14,6 % Rv), o su fonu – 19,0 µg/m3 (38,0 % Rv) ir
neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 1,3 µg/m3 (5,2 % Rv), o su fonu – 10,9 µg/m3 (43,6 % Rv) ir neviršija ribinės
vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido
koncentracija be fono – 170,7 µg/m3 (48,8 % Rv), o su fonu – 172,9 µg/m3 (49,4 % Rv) ir
neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 99,2
procentilio sieros dioksido koncentracija be fono – 98,0 µg/m3 (78,4 % Rv), su fonu – 100,2
µg/m3 (80,2 % Rv) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Amoniakas (NH3). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono yra
39,5 µg/m3 (19,7 % Rv). Suskaičiuota vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia 33,5 µg/m3
(83,7 % Rv). Prognozuojama, kad amoniako koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.
Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai, įvertinantys I ir II
scenarijus, pateikti Priede Nr. 2: „Oro taršos sklaidos žemėlapiai (I scenarijus)“ ir Priede Nr.
3: „Oro taršos sklaidos žemėlapiai (II scenarijus)“. Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis
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– 50 m, receptorių skaičius – 750. Oro taršos sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore
1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą.
Modeliuojamos teritorijos dydis yra 1,8 km2.
24 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos pagal II scenarijų
Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,
skaičiuojamas procentilis

Maks. koncentracija be
fono

Maks. koncentracija su
fonu

µg/m3

RV dalis, %

µg/m3

RV dalis, %

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio

44,4

0,4

234,4

2,3

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio

40,7

20,3

44,1

22,0

Azoto dioksidas vidutinė metinė

2,2

5,5

5,6

14,0

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė

1,4

3,5

13,3

33,2

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio

3,4

6,8

15,3

30,4

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė

0,6

2,4

10,2

40,8

Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio

3,9

1,1

6,1

1,7

Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio

1,6

1,3

3,8

3,0

Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio

39,5

19,7

-

-

Amoniakas vidutinė 24 val.

33,5

83,7

-

-

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies
monoksido koncentracija be fono siekia 44,4 µg/m3 (0,4 % Rv), įvertinus foną – 234,4 µg/m3
(2,3 % Rv) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija
be fono 2,2 µg/m3 (5,5 % Rv), įvertinus foną – 5,6 µg/m3 (14,0 % Rv) ir neviršija ribinės vertės,
nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido
koncentracija be fono siekia 40,7 µg/m3 (20,3 % Rv), o įvertinus foną – 44,1 µg/m3 (22,0 %
Rv) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 1,4 µg/m3 (3,5 % Rv), su fonu – 13,3 µg/m3 (33,2 % Rv) ir neviršija ribinės
vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių
koncentracija be fono siekia 3,4 µg/m3 (6,8 % Rv), o su fonu – 15,3 µg/m3 (30,4 % Rv) ir
neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 0,6 µg/m3 (2,4 % Rv), o su fonu – 10,2 µg/m3 (40,8 % Rv) ir neviršija ribinės
vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido
koncentracija be fono – 3,9 µg/m3 (1,1 % Rv), o su fonu – 6,1 µg/m3 (1,7 % Rv) ir neviršija
ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio sieros
dioksido koncentracija be fono – 1,6 µg/m3 (1,3 % Rv), su fonu – 3,8 µg/m3 (3,0 % Rv) ir
neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Amoniakas (NH3). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono yra
39,5 µg/m3 (19,7 % Rv). Suskaičiuota vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia 33,5 µg/m3
(83,7 % Rv). Prognozuojama, kad amoniako koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.
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Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai, įvertinantys I ir II
scenarijus, pateikti priede Nr. 3: „Oro taršos sklaidos žemėlapiai (I scenarijus)“ ir priede Nr. 4:
„Oro taršos sklaidos žemėlapiai (II scenarijus)“. Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis –
50 m, receptorių skaičius – 750. Oro taršos sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5
m aukštyje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą.
Modeliuojamos teritorijos dydis yra 1,8 km2.

1.5

Išvados

Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2),
kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir amoniako (NH3) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu
planuojamos ūkinės veiklos objekto aplinkos ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore,
įvertinus I-ą ir II-ą paukštyno energijos gamybos scenarijus, neviršys aplinkos oro užterštumo
normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos
ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu,
azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų
patvirtinimo” ir 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos
ministrų įsakymu 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”.

Kvapo taršos vertinimas

2

Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje pagal I scenarijų bus eksploatuojami 38 o.t.š.
ir 4 neorganizuoti o.t.š. arba pagal II scenarijų 37 organizuoti o.t.š. ir 4 neorganizuoti o.t.š., iš
kurių galima kvapų emisija. Informacija apie o.t.š., iš kurių išsiskirs kvapo slenksčio vertę
turintys teršalai, pateikta 1.1 skyriuje.

2.1

Kvapo emisijos skaičiavimas

Kvapo emisija iš paukštidžių apskaičiuota vadovaujantis ŽŪ TPT 04:2012 „Paukštininkystės
ūkių technologinio projektavimo taisyklės“ 158.2 punktu, kuriame pateikta kvapo emisija
broileriams yra 0,22 OUE/s.
Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš paukštidžių pateikti 25-oje lentelėje.
25 lentelė. Kvapo emisija iš paukštidžių
Teršalų
išsiskyrimo
šaltinis

Taršos
šaltinio
Nr.

Paukščių
grupė

Paukščių
skaičius, vnt.

Kvapo emisija iš
vieno paukščio,
OUE/s

Momentinė kvapo
emisija iš
paukštidės, OUE/s

Paukštidė Nr.1

001-011

Broileriai

50000

0,22

11000

Paukštidė Nr.2

012-022

Broileriai

45000

0,22

9900

Paukštidė Nr.3

023-029

Broileriai

23000

0,22

5060

Paukštidė Nr.4

030-036

Broileriai

24000

0,22

5280

Iš mėšlo pakrovimo aikštelių išsiskirsianti kvapo emisija iki kol mėšlas bus pakrautas ir
išvežtas apskaičiuota vadovaujantis literatūros šaltiniu „Quantifying poultry litter conditions
and relationships with odour emissions“, kurio 16-oje lentelėje pateiktas kvapo emisijos
faktorius sausam paukščių mėšlui yra 0,94 OUE/(m2/s).
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Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš mėšlo pakrovimo aikštelių iki kol mėšlas bus
pakrautas ir išvežtas pateikti 26-oje lentelėje.
26 lentelė. Iš mėšlo pakrovimo aikštelių išsiskirsianti kvapo emisija
Teršalų
išsiskyrimo
šaltinis
Mėšlo pakrovimo
aikštelė Nr. 1
Mėšlo pakrovimo
aikštelė Nr. 2
Mėšlo pakrovimo
aikštelė Nr. 3
Mėšlo pakrovimo
aikštelė Nr. 4

Taršos
šaltinio
Nr.

Paukščių
grupė

Paukščių
skaičius,
vnt.

Kvapo emisija
sausam
mėšlui,
OUE/(m2/s)

Aikštelės
plotas, m2

Momentinė
kvapo emisija
iš aikštelės,
OUE/s

601

Broileriai

50000

0,94

60,0

56,4

602

Broileriai

45000

0,94

60,0

56,4

603

Broileriai

23000

0,94

15,0

14,1

604

Broileriai

24000

0,94

15,0

14,1

Pro stoginius ir sieninius ventiliatorius išsiskirsiančios kvapo emisijos skaičiavimai atlikti
analogiškai kaip ir skaičiuojant momentinį aplinkos oro teršalų kiekį, įvertinant teršalų
išmetimą pro skirtingo našumo sieninius ir stoginius ventiliatorius.
Momentinė maksimali kvapo emisija per vieną stoginį arba sieninį ventiliatorių, veikiant
stoginiams ir sieniniams ventiliatoriams vienu metu (1560 val./metus):
𝑀𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑖 = (𝐴𝑖 ∙ 𝑉𝑖 )/𝑖𝑖 , 𝑂𝑈𝐸 /𝑠
𝐴𝑖 – momentinė kvapo emisija iš paukštidės (25 lentelė), OUE/s;
𝑉𝑖 – šalinamo oro kiekio procentinė dalis stoginiams ar sieniniams ventiliatoriams veikiant
vienu metu;
𝑖𝑖 – stoginių arba sieninių ventiliatorių skaičius paukštidėje, vnt.
Momentinė maksimali kvapo emisija per vieną stoginį ventiliatorių, kai veikia tik stoginiai
ventiliatoriai (4836 val./metus):
𝑀𝑠𝑡𝑜𝑔.𝑣𝑒𝑛𝑡. = 𝐴𝑖 /𝑖, 𝑂𝑈𝐸 /𝑠
i – stoginių ventiliatorių skaičius paukštidėje, vnt.
Skaičiavimo rezultatai kiekvienos paukštidės stoginiams ir sieniniams ventiliatoriams pateiki
27-oje lentelėje.
27 lentelė. Stoginių ir sieninių ventiliatorių išmetama momentinė kvapo emisija
Taršos šaltinis

Taršos šaltinio Nr.

Kvapo emisija,
OUE/s

Paukštidė Nr. 1
Stoginiai ventiliatoriai

001-006

Sieniniai ventiliatoriai

007-011
Paukštidė Nr. 2

Stoginiai ventiliatoriai

012-017

Sieniniai ventiliatoriai

018-022
Paukštidė Nr. 3
023-27

Stoginiai ventiliatoriai
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550,0*
1833,3**
1540,0
495,0*
1650,0**
1386,0
303,6*

Taršos šaltinis

Kvapo emisija,
OUE/s
1012,0**
1771,0

Taršos šaltinio Nr.

Sieniniai ventiliatoriai

028-29
Paukštidė Nr. 4

316,8*
1056,0**
Sieniniai ventiliatoriai
035-036
1848,0
* Momentinė tarša veikiant stoginiams ventiliatoriams kartu su sieniniais (1560 val./metus);
** Momentinė tarša veikiant tik stoginiams ventiliatoriams (4863 val./metus.)
Stoginiai ventiliatoriai

030-034

Taip pat kvapo emisija įvertinta iš esamos ir planuojamos biokuro katilinės (o.t.š. Nr. 037 ir
Nr. 038) bei planuojamos suskystintų dujų katilinės (o.t.š. Nr. 039), kadangi kuro degimo metu
išsiskirs sieros dioksidas (SO2), turintis kvapo slenksčio vertę.
Kvapo emisija iš apskaičiuota vadovaujantis „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ 1.2
lentelėje pateikta sieros dioksido kvapo slenksčio verte, kuri yra 0,708 ppm. Momentinė kvapo
emisija (OUE/s) apskaičiuojama pagal nustatytą kvapus skleidžiančių medžiagų koncentraciją
(mg/m3).
Kvapo slenksčio vertės perskaičiavimas iš (ppm) į (mg/m3):
𝑌=

𝑋𝑝𝑝𝑚 ∙ 𝑀
, 𝑚𝑔/𝑚3
24,04

Xppm – kvapo slenkstis, ppm;
M – molekulinė masė, g/mol.
Momentinė kvapo emisija (OUE /s):
𝑃𝑖 =

𝑀𝑉 ∙ 1000
, 𝑂𝑈𝐸 /𝑠
𝑌

MV – maksimali teršalo skleidžiama tarša, g/s;
Y – kvapo slenkstis, mg/m3.
Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš katilinių (o.t.š. Nr. 037, Nr. 038 ir Nr. 039 ) pateikti
28 lentelėje.
28 lentelė. Suskaičiuota kvapo emisija iš katilinių
Taršos šaltiniai

Teršalai

Tarša
vienkartinis dydis

pavadinimas
Kaminas iš
biokuro
katilinės
Kaminas iš
biokuro
katilinės
Kaminas iš
suskystintų
dujų katilinės

Nr.

pavadinimas

kodas

037

Sieros
dioksidas

038

039

Suskaičiuota maksimali kvapo
emisija
Kvapo
Kvapo emisija,
slenksčio vertė,
OUE/s
mg/m3

vnt.

maks.

1753

g/s

0,9600

1,89

507,94

Sieros
dioksidas

1753

g/s

0,2380

1,89

125,93

Sieros
dioksidas

1753

g/s

0,0182

1,89

9,63
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2.2

Kvapo pažemio koncentracijos skaičiavimo rezultatai

Kvapo sklaidos skaičiavimai atliekami naudojant „AERMOD View“ matematinio
modeliavimo programinė įranga, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
Programos 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 medžiagų susidariusią kvapo koncentraciją, bei naudoti teršalų išsiskyrimo šaltiniuose
kvapo koncentracijos nustatymo tyrimais įvertintą kvapo koncentraciją.
AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas,
pritaikant 98 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su 2010 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-885 Lietuvos higienos norma HN 121:2010
„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinta kvapo
koncentracijos ribine verte - 8 OUE/m3. Kartu pažymime, kad Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-959 „Dėl Lietuvos
respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“
ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, nuo 2024 m.
sausio 1 d. didžiausia leidžiama kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore neturi viršyti
5 OUE/m3.
Kvapo sklaidos skaičiavimams naudojama LHMT 2015 m. gegužės 27 d., 2018 m. gegužės
16 d. ir 2019 m. kovo 18 d. pateikta penkerių metų (2012-01-01–2016-12-31) Kauno
meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams.
Atliekant kvapo sklaidos skaičiavimus, taip pat vertinamos visos galimos planuojamos ūkinės
veiklos vystymo alternatyvos:
✓ I scenarijus – veikiant biokuro katilinei;
✓ II scenarijus – veikiant suskystintų dujų katilinei.
Apibendrinti kvapo sklaidos skaičiavimo rezultatai ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis,
įvertinus I ir II scenarijus, pateikti 29-oje lentelėje.
29 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija ties planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis
Kvapo koncentracijos vertinimo vieta / sklypo riba

Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m3

I scenarijus
Šiaurinė sklypo riba
Rytinė sklypo riba
Pietinė sklypo riba
Vakarinė sklypo riba

1,6-1,6
0,7-1,6
0,7-0,9
0,9-1,6
II scenarijus

Šiaurinė sklypo riba
Rytinė sklypo riba
Pietinė sklypo riba
Vakarinė sklypo riba

1,6-1,6
0,7-1,6
0,7-0,9
0,9-1,6

Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija, kuri gauta už planuojamos ūkinės veiklos objekto
sklypo ribų sudaro 2,0 OUE/m3 ir tiek pagal I, tiek pagal II scenarijus neviršija
HN 121:2010 nuo 2024 m. įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 ribinės vertės. Ties ūkinės veiklos
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objekto sklypo ribomis didžiausia kvapo koncentracija sudaro 0,7-1,6 OUE/m3 ir taip pat
neviršija nustatytos 5,0 OUE/m3 ribinės vertės.
Apibendrinti kvapo sklaidos skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamosios paskirties
pastatų aplinkoje, įvertinus I ir II scenarijus, pateikti 30-oje lentelėje. Artimiausių
gyvenamosios paskirties pastatų Nr. pagal Priede Nr. 2 „Artimiausi gyvenamosios paskirties
pastatai“ pateiktą informaciją.
30 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
Kvapo koncentracijos vertinimo vieta / adresas
I scenarijus
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 1
Šv. Jurgio g. 41, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r.

Suskaičiuota kvapo koncentracija,
OUE/m3

1,2

Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 2
Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.

0,4

Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 3
Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.

0,5

Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 4
Šv. Jurgio g. 35, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.

0,3

II scenarijus
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 1
Šv. Jurgio g. 41, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r.

1,2

Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 2
Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.

0,4

Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 3
Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.

0,5

Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 4
Šv. Jurgio g. 35, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.

0,3

Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore sudaro
0,3-1,2 OUE/m3 ir tiek pagal I, tiek pagal II scenarijus neviršija HN 121:2010 nuo 2024 m.
įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 ribinės vertės.
Kvapo sklaidos žemėlapiai, įvertinantys I ir II scenarijus, pateikti Priede Nr. 3: „Oro taršos
sklaidos žemėlapiai (I scenarijus)“ ir Priede Nr. 4: „Oro taršos sklaidos žemėlapiai
(II scenarijus)“. Kvapo sklaidai naudotas žingsnio dydis – 50 m, receptorių skaičius – 750.
Oro taršos sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidos
žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą. Modeliuojamos teritorijos dydis yra 1,8 km2.

2.3

Išvados
✓ Prognozuojama, kad kvapo koncentracija ties planuojamos ūkinės veiklos objekto
sklypo ribomis sudarys 0,7-1,6 OUE/m3 ir tiek pagal I, tiek pagal II scenarijus neviršys
HN 121:2010 nuo 2024 m. įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 8ribinės vertės.
✓ Prognozuojama, kad kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore

sudarys 0,3-1,2 OUE/m3, ir tiek pagal I, tiek pagal II scenarijus taip pat neviršys
HN 121:2010 nuo 2024 m. įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 ribinės vertės.
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Priedas Nr. 1: Aplinkos oro taršos šaltinių schema
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001
002
012
023

013
003

024

014

004

031

015
005

025
016

006
007
009
011
008
018
601 010
039
038
037

032
026

017

030

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS
ŠALTINIŲ SCHEMA
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Stoginis ventiliatorius;

033

Sieninis ventiliatorius;

027

020

022
019
602 021
028
603 029

034

Biokuro katilų kaminas;
Planuojamas suskystintų dujų katilų kaminas;

035
604 036

Paukštidė;
Mėšlo pakrovimo aikštelė;
Sklypo ribos.
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Priedas Nr. 2: Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai

304

Nr. 4

Nr. 3

Nr. 2

Nr. 1

PŪV

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypo ribos;
Nr. 1

Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai.
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Priedas Nr. 3: Oro taršos sklaidos žemėlapiai (I scenarijus)
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307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

Priedas Nr. 4: Oro taršos sklaidos žemėlapiai (II scenarijus)

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

Priedas Nr. 5: Pažymos apie hidrometeorologines sąlygas
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347

348

349

Priedas Nr. 6: Aplinkos teršalų foninės koncentracijos
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351

352

353

Priedas Nr. 7: Oro valymo įrenginio (ciklono) specifikacija

354
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)

8 priedas. PAV subjektų išvados

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)

PAV programa

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROGRAMOS
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos rengėją –
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ Smolensko g. 3,Vilnius.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – AB „Vilniaus paukštynas“ Gamyklos g. 27,
Rudaminos k., Vilniaus r.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“
Darsūniškio padalinyje.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio sen., Kaišiadorių r.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos vertinimas - AB „Vilniaus
paukštynas“ Darsūniškio padalinyje esamose paukštidėse planuoja esamą veislinių paukščių fermą
pritaikyti 142 tūkst. vietų broilerių laikymui. Veiklą planuojama vykdyti 2,28 ha ploto sklype
Kaišiadorių r. sav., Darsūniškio k., kurio kad. Nr. 4905/0002:401. Planuojamas ūkinės veiklos (toliau
– PŪV) pajėgumas 142 000 broilerių vnt. broilerių vienu metu arba 1065000 vnt. per metus. Paukštyno
teritorijoje tvartuose susidaręs mėšlas, apie 1100 t per metus, nesandėliuojamas - parduodamas
ūkininkams. Neparduotas mėšlas bus išvežamas į AB „Kaišiadorių paukštynas“ arba UAB
„Domantonių paukštynas“ priklausančias mėšlides.
Artimiausios sodybos nuo teritorijos ribų yra 180 m šiaurės rytų ir 580 m pietvakarių kryptimis.
Artimiausi gyvenvietės namai – 0,4 - 0,7 km. PŪV gretimybėse visuomeninių įstaigų nėra.
Artimiausios gydymo įstaigos: VšĮ Kaišiadorių PSPC Darsūniškio medicinos punktas (Vytauto
Didžiojo g.53), esantis apie 1,4 km į šiaurės vakarus. Artimiausia ligoninė (VšĮ Kaišiadorių ligoninė)
yra Kaišiadoryse (apie 25 km atstumu į šiaurės rytus nuo PŪV vietos).
PŪV poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatoma įvertinti PŪV keliamą oro taršą, kvapą,
triukšmą. Ataskaitoje bus svarstomas ir vertinamas aplinkos monitoringo poreikis, neigiamą poveikį
mažinančių priemonių bei kompensacinių priemonių poreikis. Sanitarinės apsaugos zona bus nustatyta
pagal akustinio triukšmo, teršalų bei kvapų sklaidos skaičiavimo rezultatus.
Vertinimo išvada – Viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programai pritariame.
Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja,
laikinai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas
A.Kemežaitė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. agne.kemezaite@nvsc.lt
I.Drukteinienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITOS
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos
rengėją – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – AB „Vilniaus paukštynas“ Gamyklos g. 27,
Rudaminos k., LT-13249 Vilniaus r.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus
paukštynas“ Darsūniškio padalinyje.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio sen.,
Kaišiadorių r.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertinimas.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu numatoma AB „Vilniaus paukštynas“
Darsūniškio padalinyje esamose 4 paukštidėse esamą veislinių paukščių fermą pritaikyti 142 tūkst.
vietų broilerių laikymui, per metus išauginant per 1 mln. vnt. viščiukų broilerių produkcijos. PŪV
pajėgumas 142 000 broilerių vnt. broilerių vienu metu. Per metus numatomi 7,5 auginimo ciklai bei
profilaktiniai laikotarpiai. Veiklą planuojama vykdyti 2,28 ha ploto sklype Kaišiadorių r. sav.,
Darsūniškio k., kurio kad. Nr. 4905/0002:401. Sklypui nustatytas Gamybinių ir komunalinių objektų
sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos, plotas 2,28 ha.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) PŪV vietos, technologinės ir
techninės alternatyvos yra nenagrinėjamos, dėl veiklai tinkamos ūkinių paukščių auginimo
infrastruktūros, kadangi veikla planuojama jau veikiančiame paukštyne.
Ataskaitoje nurodoma, jog artimiausi vienbučiai gyvenamieji namai: Nr. 1 – Šv. Jurgio g.
41, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., 190 m. šiaurės rytų kryptimi; Nr. 2 – Darsūniškis,
Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., 400 m. šiaurės vakarų kryptimi; Nr. 3 – Darsūniškis, Kruonio sen.,
Kaišiadorių r. sav. 360 m. šiaurės vakarų kryptimi; Nr. 4 – Šv. Jurgio g. 35, Darsūniškis, Kruonio
sen., Kaišiadorių r. sav., 500 m. šiaurės vakarų kryptimi; Nr. 5 – Darsūniškio miškas, Kruonio sen.,
Kaišiadorių r. sav., 510 m vakarų kryptimi; Nr. 6 – Šv. Jurgio g. 40, Darsūniškis, Kruonio sen.,
Kaišiadorių r. sav., 590 m pietvakarių kryptimi; Nr. 7 – Šv. Jurgio g. 42, Darsūniškis, Kruonio sen.,
Kaišiadorių r. sav., 1 km pietų kryptimi; Nr. 8 – Šv. Jurgio g. 49, Darsūniškis, Kruonio sen.,
Kaišiadorių r. sav., 760 m rytų kryptimi. Darsūniškio miestelio centrinė dalis nuo PŪV vietos šiaurės
rytų kryptimi nutolusi 1,5 km. PŪV teritorijos gretimybėse ir artimoje aplinkoje visuomeninių įstaigų
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Pagal Ataskaitoje pateiktus PŪV keliamo triukšmo skaičiavimų rezultatus, kurie atlikti
kompiuterine programa „CADNA A“, prognozuojamas PŪV triukšmo lygis ties ūkinės veiklos
objekto sklypo ribomis bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (gyvenamosios paskirties pastatas
Nr. 1 nutolęs 190 m. šiaurės rytų kryptimi) dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių
dydžių, reglamentuojamų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintoje Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011).
Ataskaitoje nurodoma, jog viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir PŪV
generuojamo transporto srauto sukeliamas triukšmas (didžiausias galimas su PŪV susijęs
autotransporto srautas – 17 sunkiųjų aut./parą ir 12 lengvųjų aut./parą į abi puses) artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje (gyvenamosios paskirties pastatai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4) dienos, vakaro
ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių reglamentuotų HN 33:2011.
PŪV aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“
matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0. Ataskaitoje nurodoma, jog iš paukštidžių
aplinkos oro teršalai bus išmetami 6396 val./metus. Stoginių ventiliatorių veikimo trukmė 6396
val./metus, sieninių – 1560 val./metus. Iš paukštidžių išstumtas mėšlas iš mėšlo pakrovimo aikštelių
iki išvežimo iš viso bus kraunamas 15 dienų per metus. Paukštidėse susidaręs mėšlas, ūkinės veiklos
objekto teritorijoje nebus laikomas.
Ataskaitoje teigiama, jog iš paukštidžių į aplinkos orą išsiskirs amoniakas, kietosios dalelės
ir lakieji organiniai junginiai (LOJ). Iš šiuo metu eksploatuojamų dviejų kieto kuro (šiaudų) katilų,
kurių kiekvieno galingumas 0,6 MW bei planuojamo įrengti dar vieno 0,34 MW galios šiaudų biokuro
katilo ir iš perspektyvoje numatomų dviejų suskystintų dujų vandens šildymo katilų (pakeis kieto
kuro katilus) į aplinkos orą išsiskirs anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir kietosios
dalelės. Iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių išsiskirs anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros
dioksidas, nemetaniniai lakieji organiniai junginiai, kietosios dalelės.
Prognozuojama, kad anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, kietųjų dalelių ir
amoniako koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamos ūkinės veiklos objekto aplinkos ore
bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, įvertinus I-ą (aplinkos teršalų sklaidos modeliavimas su
biokuro katiline) ir II-ą (aplinkos teršalų sklaidos modeliavimas su suskystintų dujų katiline)
paukštyno energijos gamybos scenarijus, neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m.
gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640
,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo” ir 2000 m spalio 30 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu 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”.
Ataskaitoje pateikti PŪV kvapo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD View“
matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0. Ataskaitoje prognozuojama, jog ties
ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis didžiausia kvapo koncentracija sudarys 0,7-1,6 OUE/m3.
Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore sudaro 0,3-1,2
OUE/m3 tiek pagal I-ą, tiek pagal II-ą paukštyno energijos gamybos scenarijus. PŪV sukeliamo
kvapo koncentracija ties planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis bei artimiausios
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ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 reglamentuojamos kvapo ribinės vertės.
Planuojamai ūkinei veiklai sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribos nenustatomos,
nes AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje vienu metu planuojama laikyti iki 142 000
broilerių arba 56,8 sutartinius gyvulius (SG). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992
m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“
73 punktu, ūkiniams pastatams, kuriuose laikoma iki 300 SG, SAZ nereglamentuojama.
Išvada. Planuojamos viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio
padalinyje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms
pritariame.
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Tamybos duomenys:
Gedimino g. 64, 56145 KaiSiadorys

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniq asmenq registre

Tel. 8346 67 517

Kodas 188601311

El. p. kaisiadorys.pgt@vpgt.lt
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Klasifikuoti skelbimai
Informacija apie parengtą viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio
padalinyje, Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Vilniaus paukštynas“, Paukštininkų g. 15, LT–56500 Kaišiadorys,
tel. (8 5) 268 7331, vilniaus.paukstynas@kggroup.eu, www.paukstynas.eu, kontaktinis asmuo Andrius Vizbaras,
a.vizbaras@kggroup.eu.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT–03202
Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, el. p.: info@dge.lt, www.dge.lt, kontaktinis asmuo Albertas Bagdonavičius aba@dge.lt.
Planuojama ūkinė veikla: viščiukų broilerių auginimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio sen., Kaišiadorių r., Kauno apskr.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro Kauno departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Kauno apskrities
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Atsakinga institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT–09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.
Su PAV programa susipažinti galima per 10 d. d. nuo šio skelbimo: PAV dokumentų rengėjo patalpose, Smolensko g. 3,
Vilnius (I–V 8.00–17.00 val.) ir interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“.
Pasiūlymai dėl PAV programos el. paštu ar raštu teikiami: PAV dokumentų rengėjui tel. (8 5) 264 4304, info@dge.lt ir
užsakovui – AB „Vilniaus paukštynas“, tel. 8 650 72 272, a.vizbaras@kggroup.eu. Pasiūlymų kopijos turi būti pateiktos ir
atsakingai institucijai. 
Užs. KM-2803

jūsų nekilnojamąjį
turtą už optimalią kainą.
Asmeninio
brokerio
paslaugos
fiziniams bei
juridiniams
asmenims
Kaune ir visoje
Lietuvoje.
Tel. 8 676 22 040
darius.daugela@luminorbustas.lt

BUTAI
PARDUODA

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VILNIAUS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
(toliau – Departamentas),
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio
6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių nuostatomis 2018 06 14 VILMUTEI BUTAVIČIENEI surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29)PN-713, įpareigojantį iki 2018 12 14 nugriauti betoninio cokolio su horizontalaus
kalimo lentų tvorą (20,03 m ilgio ir apie 1,2 m aukščio, betoninio pagrindo aukštis nuo 0,2 m iki 1,2 m) pastatytą
valstybinėje žemėje prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, esančio Mileišiškių Sodų 11-oji g. 7, Vilniuje, kadastro Nr. 0101/0025:457. Sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) bei apie įvykdymą informuoti Departamentą el. p.: info@vtpsi.lt.
Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame VILMUTĘ BUTAVIČIENĘ, 2018 12 14, 10.00 val. dalyvauti patikrinime
dėl pastatytų statinių, adresu Mileišiškių Sodų 11-oji g. 7, Vilniuje. Patikrinimą atliks Departamento specialistai
(A. Juozapavičiaus g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 210 1475 arba 8 687 56 114.
Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo
ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui,
išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje
numatytu atveju.
Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą
terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę
nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis. 
Užs. KM-2804

1 kambario butą mūriniamename
Palangoje, Žemaičių g. (yra didelis
balkonas, maži mokesčiai, kaina –
sutartinė) ir 2 kambarių butą
Palangoje, Vytauto g. (II a., šalia
fontanas, parduotuvė „Maxima“,
kaina – sutartinė). Tel. 8 675 44 822.
1 kambario butą (be patogumų)
arba visą namą (be patogumų) su
žemės sklypu Naujojoje Vilnioje.
Tel. 8 647 94 725.
1 arba 2 kambarių butą Naujojoje
Vilnioje. Tel. 8 605 56 515.
3 kambarių butą (yra patogumai)
nuosavame name arba sodo sklypą
su nameliu Naujojoje Vilnioje.
Tel. 8 601 77 497.
NUOMOJA

2, 3, 4 vietų butą Palangoje (yra visi
patogumai, šalia fontanas, kaina –
sutartinė). Tel. 8 675 44 822.
3 kambarių butą Vilniuje, Lazdynuose
(yra baldai, buitinė technika).
Tel. 8 605 56 515.
NAMAI, PATALPOS
PARDUODA

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VILNIAUS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
(toliau – Departamentas),
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio
6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX
skirsnio 50 punkto nuostatomis, 2018 06 27 RUSLAN NIKOLAJEV surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29)PN765, įpareigojantį iki 2018 12 27 nugriauti betoninę atraminę sienutę, su įrengta lengvų konstrukcijų metaline
tvora apie 50 m ilgio; išardyti betoninių trinkelių dangą (įvažiavimą apie 60 kv. m) pastatytus valstybinėje žemėje
prie Jums nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, esančio Bistryčios g. 29A, Vilniuje, kadastro Nr. 0101/0034:23.
Sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) bei apie įvykdymą informuoti Departamentą el. p.: info@vtpsi.lt.
Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame RUSLAN NIKOLAJEV, 2018 12 17, 10.00 val. dalyvauti patikrinime
dėl pastatytų statinių, adresu: Bistryčios g. 29A, Vilniuje. Patikrinimą atliks Departamento specialistai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 5) 210 1475 arba 8 687 56 114.
Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo
ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui,
išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje
numatytu atveju.
Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą
terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę
nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis. 
Užs. KM-2793
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PASLAUGOS
Padedu pirkti, parduoti butą, namą,
sklypą, išnuomoju. Domina įvairūs
pasiūlymai. Vilnius,
tel. 8 612 12 124. 
Užs. V-151

PARDUOSIU

Gyvenamąjį sodo namą Vilniuje,
Skersinės g. (yra 7,43 a žemės, kaina –
88 100 eurų). Tel. 8 616 49 899.
SODYBOS, SKLYPAI
IŠSINUOMOTŲ

Pensininkas skubiai nebrangiai
sodybą, kur būtų geras susisiekimas.
Tel. 8 605 81 132.
TRANSPORTO PRIEMONĖS
PARDUODA

„Daihatsu Coure“ (2008 m., 1,0 l,
benzinas, mechaninė pavarų dėžė,
hečbekas, juodos spalvos, techninės
apžiūros talonas iki 2019 m. 12 mėn.,
važinėjo moteris, kaina – 2250 eurų).
Tel. 8 616 25 269.
BUITINĖ TECHNIKA
PARDUODA

Visiškai naują „Profesional“ klasės
išmanųjį telefoną su pažangesne
negu „Android“ operacine sistema
(lietuvių k., kaina labia palanki).
Vilnius, tel. 8 677 40 441.

Taisome kompiuterius, televizorius,
kameras, fotoaparatus, garso
aparatūrą, mikrobangų krosneles,
telefonus, dulkių siurblius. Vilnius,
tel.: 8 655 22 234, (8 5) 233 1469.

Užs. MA–2083

16

Galiu prižiūrėti jūsų šunį (savo
namuose) jums išvykus.
Tel. 8 605 49 850.
MEDICINOS PASLAUGOS
Teismo medicinos profesorius
konsultuoja ir atlieka tyrimus įvairiais
kūno sužalojimų ar kitokio pobūdžio
sveikatos sutrikdymo atvejais.
Tel.: 8 674 91 550, 8 615 16 310,
(8 5) 278 8430,
el. paštas: garmus@cablenet.lt.
TRANSPORTO PASLAUGOS
Perkraustymo paslaugos. Baldų
išrinkimas ir surinkimas. Pianinų ir kitų
krovinių gabenimas. Pakuojame. Krovėjų
paslaugos. Dirbame ir savaitgaliais.
Tel.: 8 679 53 327, 8 600 09 990.
Perkraustymo paslaugos. Vežame
pianinus, seifus, kuro katilus, statybines
medžiagas. Išrenkame ir surenkame
įvairius baldus. Pakuojame. Krovėjų
paslaugos. Dirbame ir savaitgaliais.
Vilnius, tel. 8 675 88 383.
ĮVAIRŪS
PARDUODA

Ėrieną (romanovų veislės avys
išaugintos ekologiškai, ganosi
natūraliose pievose tarp miškų
Širvintų rajone). Tel. 8 646 62 929.
Naujus: čekiškus automobilio
antiradaro detektorius (kaina –
40 eurų), čekiškus klausos aparatus
(kaina – 40 eurų), žvejybos tinklus
(kaina – 40 eurų), elektrinius
prietaisus nuo kurmių ir kurklių
(kaina – 18 eurų). Tel. 8 678 66 028.
PERKA

Kolekcininkas perka: monetas,
ženkliukus, apdovanojimus,
paveikslus ir t. t. Tel. 8 617 81 272.
PRANEŠIMAI
INFORMUOJAME, KAD UAB
„Vilkpėdės būstas“ ORGANIZUOJA
KONKURSĄ adresu: Geležinio
vilko g. 19, Vilnius, dėl nuogrindos
remonto darbų pirkimo.
Daugiau informacijos –
ignas@pirkimucentras.lt.  Užs. KM-2792
INFORMUOJAME, KAD UAB
„Antakalnio būstas“ ORGANIZUOJA
KONKURSĄ adresu: Šilo g. 54,
Vilnius, dėl stogo remonto darbų.
Dėl informacijos kreiptis –
rasa@pirkimucentras.lt.  Užs. KM-2791
INFORMUOJAME, KAD UAB
„Naujamiesčio būstas“ ORGANIZUOJA
KONKURSĄ adresu: T. Ševčenkos g. 18,
Vilniuje, dėl balkonų remonto
darbų pagal projektą. Daugiau
informacijos –
ugne@pirkimucentras.lt.  Užs. KM-2794
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SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL VIŠČIUKŲ BROILERIŲ AUGINIMO AB
„VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ DARSŪNIŠKIO PADALINYJE ŠV. JURGIO G. 45, DARSŪNIŠKIO K.,
KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. IR JOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO REGISTRACIJA

Eil.
Nr.

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo
gavimo diena

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo
teikimo diena

Suinteresuotos visuomenės
(fizinių ar juridinių asmenų)
kontaktiniai duomenys
(vardas, pavardė
(pavadinimas), buveinės
adresas ar elektroninio pašto
adresas, telefono numeris)

1

2

3

4

Suinteresuotos visuomenės
pasiūlymai

5

Dėl PAV programos
1.

Negauta
Dėl PAV ataskaitos

1.
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymus registravo aplinkosaugos projektų vadovas
Albertas Bagdonavičius
Tel. (8 5)264 4304, aba@dge.lt
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)

PAV ataskaita
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SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL VIŠČIUKŲ BROILERIŲ AUGINIMO AB
„VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ DARSŪNIŠKIO PADALINYJE ŠV. JURGIO G. 45, DARSŪNIŠKIO K.,
KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. IR JOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO REGISTRACIJA

Eil.
Nr.

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo
gavimo diena

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo
teikimo diena

Suinteresuotos visuomenės
(fizinių ar juridinių asmenų)
kontaktiniai duomenys
(vardas, pavardė
(pavadinimas), buveinės
adresas ar elektroninio pašto
adresas, telefono numeris)

1

2

3

4

Suinteresuotos visuomenės
pasiūlymai

5

Dėl PAV programos
Negauta
Dėl PAV ataskaitos
Negauta
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymus registravo aplinkosaugos projektų vadovas
Albertas Bagdonavičius
Tel. (8 5) 264 4304, aba@dge.lt
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SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL VIŠČIUKŲ BROILERIŲ AUGINIMO AB
„VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ DARSŪNIŠKIO PADALINYJE ŠV. JURGIO G. 45, DARSŪNIŠKIO K.,
KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. IR JOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮVERTINIMAS

Eil.
Nr.

Suinteresuota visuomenė
(fiziniai ar juridiniai
asmenys)

Suinteresuotos visuomenės
sugrupuotų pasiūlymų
pobūdis pagal temas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų
motyvuotas įvertinimas

1

2

3

4

Dėl PAV programos
Vertinimas neatliktas, nes negauta
pasiūlymų
Dėl PAV ataskaitos
Vertinimas neatliktas, nes negauta
pasiūlymų

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą parengė
Albertas Bagdonavičius
UAB „DGE Soil and Environment“
aplinkosaugos projektų vadovas
Tel. (8 5) 264 4304, aba@dge.lt
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Viešo visuomenės supažindinimo su
viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje
poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2019 m. birželio 27 d.
Kruonio seniūnija, Vilniaus g. 13, Kruonio mstl., Kaišiadorių rajonas
Pradžia: 17 val.
Pabaiga: 18 val.
Į susirinkimą atvyko ir užsiregistravo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus – „KG Group“ AB
„Vilniaus paukštynas“ ir AB „Kaišiadorių paukštynas“ atstovai, PAV ataskaitos rengėjo - UAB „DGE
Baltic Soil and Environment” atstovai bei Kruonio seniūnijos specialistė. Visuomenės atstovai į
susirinkimą neatvyko. Dalyvių sąrašas (1 l.) pridedamas prie protokolo.
Darbotvarkė:
1

Supažindinimas su viešo susirinkimo tvarka bei visuomenės dalyvavimo PAV procese
procedūromis.

2

Supažindinimas su „Vilniaus paukštynas“ AB Darsūniškio padalinyje planuojama broilerių
auginimo veikla bei šios ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

3

Supažindinimas su Darsūniškio padalinyje planuojamo broilerių auginimo poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaita.

4

Atsakymai į dalyvių klausimus.

Susirinkimo eiga:
Susirinkimo pirmininkė Dana Bagdonavičienė pristatė PAV procedūrų eigą. Paskelbė, kad pranešėjų ir
paklausėjų kalbos bus protokoluojamos, daromas garso įrašas ir pristatė viešo supažindinimo su PAV
ataskaita pranešimų turinį. Susirinkimo dalyvius informavo, kad iki viešo visuomenės supažindinimo
su PAV ataskaita suinteresuotos visuomenės pasiūlymų negauta.
PAV rengėjo aplinkosaugos projektų vadovas Albertas Bagdonavičius pristatė Darsūniškio padalinyje
planuojamo broilerių auginimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Pristatyme buvo pateikta
broilerių auginimo apimtys (1 mln. per metus), auginimo technologija, paukštyno ir gretimų teritorijų
žemės naudojimo ir gamtinių biotopų apžvalga, galimo poveikio atskiriems gamtinės bei socialinės
aplinkos komponentams analizė. Vertinimo rezultatai parodė, kad reikšmingo neigiamo poveikio
planuojama ūkinė veikla paukštidžių įrangos, katilinės dalinės rekonstrukcijos ir eksploatacijos metu
nagrinėtiems aplinkos komponentams neturės.
PAV rengėjo visuomenės sveikatos specialistas Aleksandras Kirpičiovas pristatė planuojamos veiklos
Darsūniškio padalinyje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. Pristatymo metu buvo
pakomentuoti PŪV būdingi fizikinės taršos, kvapų ir aplinkos oro taršos sklaidos skaičiavimo rezultatai
paukštyno teritorijoje ir už jo ribų esančioje gyvenamojoje aplinkoje. Vadovaujantis teisės aktais, ūkinei
veiklai iki 300 sąlyginių gyvulių, planuojant 56,8 SG, sanitarinės apsaugos zona nenustatoma. Pateikta
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vertinimo išvada, kad planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos gyvenamosios aplinkos
kokybei, neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nedarys.
A. Bagdonavičius apibendrino vertinimo rezultatus išvada, kad AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio
padalinyje esamos veiklos arba „nulinė“ ir planuojamos veiklos alternatyvos nedaro neigiamo poveikio
aplinkai požiūriu, todėl yra lygiavertės ir gali būti įgyvendinamos. Ekonominiu aspektu PŪV
organizatoriui įgyvendinimui reikšmingai naudingesnė,ir atitinka bendrovės plėtros tikslus
planuojamos ūkinės veiklos- broilerių auginimo alternatyva.
Kruonio seniūnijos vyr. specialistė Aušra Lukošienė informavo, kad nuo gegužės 28 d. per visą
viešinimui skirtą laikotarpį visuomenė nesidomėjo seniūnijoje eksponuojama PAV ataskaita.
Apibendrinimas:
1. Kadangi į viešą supažindinimą neatvyko nei vienas visuomenės atstovas, o iki viešo visuomenės
supažindinimo su PAV ataskaita visuomenės pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos nebuvo gauta,
daroma išvada, kad visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla.
2. Viešojo supažindinimo procedūra atlikta.

Viešo susirinkimo pirmininkė

Dana Bagdonavičienė

Viešo susirinkimo sekretorius

Albertas Bagdonavičius

Protokolas pasirašytas 2019 m. liepos 1 d.
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Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys

2019-05-24

Nr. R-19/123

Į

DĖL AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ DARSŪNIŠKIO PADALYNYJE PLANUOJAMO
BROILERIŲ AUGINIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 “Dėl planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 67.3 punktu, UAB “DGE Baltic
Soil and Environment” informuoja apie parengtą AB “Vilniaus paukštynas” viščiukų brolerių auginimo
Darsūniškio padalinyje, Kruonio seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (PAV ataskaitą) ir
prašo paskelbti savivaldybės informaciniame stende.
Prašome patvirtinti el. laišku su savivaldybės žyma, kad informacija apie parengtą PAV ataskaitą
Kaišiadorių rajono savivaldybės informaciniame stende viešinama 20 darbo dienų nuo 2019 m. gegužės
28 d.
PRIDEDAMA. Informacija apie parengtą PAV ataskaitą -1 l.

Dana Bagdonavičienė

Direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai

A. Bagdonavičius, tel. 8 652 90511, aba@dge.lt
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Informacija apie parengtą viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“
Darsūniškio padalinyje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Vilniaus paukštynas“, Gamyklos g. 27, Rudaminos k.,
LT-13249, Vilniaus r. Tel. (8 5) 268 7331, el. p. vilniaus.paukstynas@kggroup.eu. Kontaktinis asmuo:
Lina Svidraitė, l.svidraite@kggroup.eu.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“,
Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, el. p. info@dge.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: viščiukų broilerių auginimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio seniūnija, Kaišiadorių r.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Kaišiadoriu
rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas,
Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Kauno skyrius išvadoje dėl PAV programos nurodė, kad ataskaitos nenagrinės.
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje
vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008,
el. p. aaa@aaa.am.lt.
Susipažinti su PAV ataskaita per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima
Kruonio seniūnijoje, Vilniaus g. 13, Kruonio mstl. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., tel. (8 346) 57 131,
el. p. ausra.lukosiene@kaisiadorys.lt, PAV dokumentų rengėjo būstinėje Smolensko g. 3, Vilnius,
darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. bei interneto svetainėje www.dge.lt rubrikoje „Visuomenės
informavimas“.
Viešas supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2019 m. birželio 27 d. 17 val. Kruonio seniūnijos
patalpose.
Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima teikti PAV dokumentų
rengėjui raštu (paštu, el. paštu info@dge.lt), adresu Smolensko g. 3, Vilnius. Pasiūlymų kopijos
papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
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reklama@lrytas.lt / www.lrytas.lt

Žemė, sklypai

klasifikuoti skelbimai

Statybinės medžiagos
Parduoda

Parduoda

Už didžiausią pasiūlytą kainą par Įvairios
duoda įkeistą žemės sklypą (bend Dekoratyvinė skalda, kitos medžiagos aplinkotvarkai. Fasuotą produkci
ras plotas 0,1183 ha), esantį adre ją galima atsiimti prekybos vietose Vilniuje, adresu: Verkių g. 42, tel. 8
su Daumėnų g. 13, Panevėžyje. Pra 614 30 333 arba Panevėžyje, adresu: Marijonų g. 27, tel. 8 612 24 244.
dinė pardavimo kaina 30867 Eur. Pristatome visoje Lietuvoje. Elektroninė parduotuvė –www. stratum.lt.
Pasiūlymus iki 2019-06-17 teikti

Statybos ir remonto darbai

bankroto administratoriui el. paš
tu nemokumas@mail.com

Siūlo paslaugas

Statyba

Perka

VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS. Darbai nuo A iki Z
Perka žemę visoje Lietuvoje, gali visoje Lietuvoje. Interneto svetainė www.melkerlita.lt, tel.: 8 686 83 265,
būti nedirbama, su bendraturčiais, 8 616 08 020.
išnuomota. Padeda sutvarkyti do

Metalai

kumentus. Siūlyti įvairius varian
tus. Tel. 8 671 08 059.
Užsienio investicijų įmonė Lietuvo
je perka mišką (miško ūkio paskir
ties sklypus) arba biržes išsikirsti.
Tel. +370 625 65 366.
Perkame žemės grąžinimo do

Perka

Metalo laužas

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, automo
bilius, išduodame pažymą. Didesnį metalo kiekį išsivežame. Jočionių g.
53, Vilnius, tel. 8 613 90 009, Švyturio g. 3C Tauragė, tel. 8 652 40 438,
UAB „ARGIMETAS“.

kumentus, nesutvarkytus pa

Paslaugos

veldėjimo liudijimus, išvadas.

Konsultacijos

2019 m. gegužės 28 d. / 21

Informacija apie parengtą viščiukų broilerių auginimo AB Vilniaus paukš
tyno Darsūniškio padalinyje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB Vilniaus paukštynas, Gamyklos g. 27, Rudami
nos k., LT13249, Vilniaus r. Tel. (8 5) 268 7331, el. p. vilniaus.paukstynas@kggroup.eu. Kontakti
nis asmuo – Lina Svidraitė, l.svidraite@kggroup.eu.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environ
ment“, Smolensko g. 3, LT03202 Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, el. p. info@dge.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: viščiukų broilerių auginimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio seniūnija, Kaišia
dorių r.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Kaišiadorių ra
jono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamen
tas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kultūros paveldo departamento prie Kul
tūros ministerijos Kauno skyrius išvadoje dėl PAV programos nurodė, kad ataskaitos nenagrinės.
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasi
rinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT09311 Vilnius, tel. (8)
706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.
Susipažinti su PAV ataskaita per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos
galima Kruonio seniūnijoje, Vilniaus g. 13, Kruonio mstl. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., tel. (8
346) 57 131, el. p. ausra.lukosiene@kaisiadorys.lt, PAV dokumentų rengėjo būstinėje Smolens
ko g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. bei interneto svetainėje www.dge.lt rubrikoje
„Visuomenės informavimas“.
Viešas supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2019 m. birželio 27 d. 17 val. Kruonio seniūni
jos patalpose.
Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima teikti PAV dokumen
tų rengėjui raštu (paštu, el. paštu info@dge.lt), adresu Smolensko g. 3, Vilnius. Pasiūlymų kopijos
papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
(Užs.19AVI4180)

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 684 Paskolos nuo 1000,- Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, užstatas
–butas, namas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8 600 69 691.

94 670.

Informuojame BUAB „Kuponai“ kre Aš, TERESA AIDAMOVIČ, parduodu man nuosavybės teise priklausan

Brangiai perka mišką, gali būti su Paskolos. Išperkame jūsų skolas iš antstolių, padengiame kitokias sko ditorius, kad 2019-06-06 vyks posė čias 7500/27200 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4142-0600-0119, ad
bendrasavininkiais, padeda sutvar las įkeičiant nekilnojamąjį turtą. Aujama-Credit, tel. 8 620 33 777.
dis dėl BUAB „Kuponai“ pabaigos. resas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Popielų k., už ne mažesnę nei
2000,00 Eur (dviejų tūkstančių eurų) kainą.
kyti paveldėjimo dokumentus, grei
Detalesnė informacija teikiama el.
Pranešimai
tai įformina. Tel. 8 644 55 355.
Konkursai
paštu: likvidatoriui@gmail.com
Akcininkų susirinkimai
UAB „Senamiesčio ūkis“ skelbia konkursą čerpinio stogo remonto dar

Butai

Parduoda

Panevėžys
Įvairūs

Už didžiausią pasiūlytą kainą par
duoda įkeistą turtą - patalpą Nr.
1 (butas), bendras plotas 133,12
m² su 495/733 dalimi iš 0,0733 ha
žemės sklypo, esančius adresu Sta
niūnų g. 35, Panevėžyje. Pradinė
pardavimo kaina 35593 Eur. Pasi
ūlymus iki 2019-06-17 teikti bank
roto administratoriui el. paštu ne
mokumas@mail.com
Už didžiausią pasiūlytą kainą par
duoda butą (nebaigtas rekonstruo
ti, baigtumas 75 proc., bendras plo
tas 94,95 m²), esantį adresu Pilė
nų g. 47-37, Panevėžyje. Pradinė
pardavimo kaina 37441 Eur. Pasi
ūlymus iki 2019-06-17 teikti bank
roto administratoriui el. paštu ne
mokumas@mail.com

Pastatai, patalpos
Parduoda

Palanga
Įvairios

Už didžiausią pasiūlytą kainą par
duoda įkeistą turtą - poilsio patal
pas, bendras plotas 130,15 m² su
4448/128604 dalimi neįkeistų pa
galbinių patalpų ir su 8860/352300
dalimis neįkeistų kitų statinių, esan
čias adresu Mėguvos g. 12A, Mė
guvos g. 12A- 302 ir Mokyklos g.

tainėje www.senamiescioukis.lt
Informuojame, kad UAB „Lazdynų butų ūkis“ organizuoja konkursą ad

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. birželio 18 d. 9.30 val. šaukiamas AB „Nordic
Sugar Kėdainiai“ (įm. kodas 161111219, buveinė registruota Pramonės g. 6, Kėdainiai) eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės patalpose (salėje penktame aukšte),
Pramonės g. 6, Kėdainiuose. Akcininkai registruojami nuo 9 val.

resu: Žėručio g. 10, Vilniuje, balkono remonto darbams atlikti. Dėl infor

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Bendrovės metinio pranešimo apie bendrovės veiklą pristatymas.
2. Bendrovės 2018/2019 finansinių metų finansinių ataskaitų pristatymas.
3. Nepriklausomo auditoriaus išvados apie bendrovės metinį pranešimą ir finansines ataskaitas.
4. Bendrovės metinio pranešimo apie bendrovės veiklą tvirtinimas.
5. Bendrovės 2018/2019 finansinių metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
6. Bendrovės 2018/2019 finansinių metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
7. Stebėtojų tarybos narių rinkimai.
8. Kiti informacinio pobūdžio klausimai.

Vilnius laiptinės remonto darbams atlikti. Dėl informacijos kreiptis el. paš

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2019 m. birželio 11 d.
Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, kurie šio susirinkimo apskaitos dieną
yra bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta
balsavimo teisės perleidimo sutartis, pateikę savo įgaliojimus ar statusą patvirtinančius ir asmens
tapatybę liudijančius dokumentus. Susirinkime be balso teisės taip pat gali dalyvauti konsultantai,
pateikę savo statusą ir asmens tapatybę liudijančius dokumentus, bei kiti asmenys, kuriems teisė
dalyvauti akcininkų susirinkime suteikta pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą.
Kiti asmenys susirinkime gali dalyvauti tik gavę bendrovės generalinio direktoriaus leidimą,
kuris išduodamas ne vėliau kaip prieš savaitę iki susirinkimo, pateikus prašymą raštu, nurodžius
dalyvavimo tikslus ir pasirašius bendrovės nustatytos formos pasižadėjimą neplatinti informacijos,
atskleistos susirinkimo metu.
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, galima
susipažinti bendrovės buveinėje darbo dienomis nuo 2019 m. birželio 8 d. nuo 9 val. iki 14 val.
Generalinis direktorius

(Užs. 19APAN-6)

Pranešimas UAB „Germeta“ akcininkams. Informuojame, kad 2019 m.
birželio 28 d. 13 val. UAB „Germeta“ patalpose, esančiose Pabėržėje,
Vilniaus r. vyks visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvar
kė: 1. Procedūriniai klausimai. 2. Nutarimų priėmimas dėl tolemesnio
bendrovės valdymo. 3. Einamieji klausimai. 4. Metinės finansinės atskai
tomybės už 2018 metus tvirtinimas. Registracija 12 val. Su susirinkimo
projektais galima susipažinti nuo 2019 05 28 d. Papildoma informacija
telefonu 8 698 73 157. Su savimi turėti akcijų nuosavybę patvirtinančius
dokumentus. Administracijos direktorius Z.Kabaila.
Įvairūs

2017 m. rugsėjo 23 d. mirė Irmantas Samulionis (gim. 1974-05-26), gy
venęs iki mirties Kupiškio rajone. Asmenis, turinčius teisę paveldėti jo pa
davimo kaina 98532 Eur. Pasiūly likimą, prašome kreiptis į Kupiškio rajono notarų biurą (L.Stuokos-Guce
mus iki 2019-06-17 teikti bankroto vičiaus a. 7, Kupiškis) iki 2019 m. birželio 30 d. Įpėdiniams nurodytu lai
administratoriui el. paštu nemoku ku nesikreipus, po nurodytos datos paveldėjimo teisės liudijimas bus iš
mas@mail.com
duodamas priėmusiems palikimą įpėdiniams.
28, Palangos m. sav. Pradinė par

bams atlikti Šv.Jono g. 13, Vilniuje. Daugiau informacijos interneto sve

AB „Nordic Sugar Kėdainiai“
akcininkų dėmesiui !

Informuojame, kad 2019 06 07 d.
11.30 val. bus ženklinamos žemės
sklypo, esančio Pasvalio r., Bud
rion ių

k.3,

kad astr in is

macijos kreiptis el.p. greta@pirkimucentras.lt
UAB „Antakalnio būstas“ organizuoja konkursą adresu Keramikų g. 32,
tu greta@pirkimucentras.lt
Informuojame, kad UAB „Šiaulių Būstas“ organizuoja konkursą adresu
Ežero g. 4, Šiauliai, balkono remonto darbams atlikti. Detalesnė informa
cija el. paštu agata@pirkimucentras.lt
Informuojame, kad UAB „Žirmūnų būstas“ organizuoja konkursą, adre
su Minties g. 14, Vilnius, laiptinės langų keitimo darbams atlikti. Daugiau
informacijos el. paštu mantas@pirkimucentras.lt
Informuojame, kad UAB „Naujamiesčio būstas“ organizuoja konkursą,
adresu Pamėnkalnio g. 1, Vilnius, vartų įrengimui. Daugiau informacijos
el. paštu ugne@pirkimucentras.lt
Informuojame, kad UAB „Naujamiesčio būstas“ organizuoja konkursą,
adresu Pamėnkalnio g. 1, Vilnius, balkonų, fasado, stogo remonto dar
bams atlikti. Daugiau informacijos el. paštu ugne@pirkimucentras.lt
Informuojame, kad UAB „Šiaulių Būstas“ organizuoja konkursą adresu
Vilniaus g. 121, Šiauliai, balkono plokštės remonto darbams atlikti. Dėl
informacijos kreiptis el. paštu agata@pirkimucentras.lt
Informuojame, kad UAB „Šiaulių Būstas“ organizuoja konkursą adresu
Ežero g. 3, Šiauliuose, balkono plokštės remonto darbams atlikti. Dėl in
formacijos kreiptis el. paštu agata@pirkimucentras.lt
Informuojame, kad UAB „Namų priežiūros centras“ organizuoja konkur

są, adresu Santariškių g. 37G, Vilnius, fasado remonto darbams atlikti.
Nr.6757/0001:12, ribos. Kviečia Daugiau informacijos kreiptis el. paštu mantas@pirkimucentras.lt
me gretimo sklypo, kadastrinis Nr.
Informuojame, kad UAB „Vilkpėdės būstas“ organizuoja konkursą, ad
6757/0001:13 paveldėtojus daly resu Gerosios Vilties g. 8, Vilnius, nuogrindos perklojimo darbams atlik
vauti. 12.30 val. ženklinamas že ti. Daugiau informacijos el.paštu greta@pirkimucentras.lt
mės sklypas, esantis Pasvalio r., Informuojame, kad UAB „Žirmūnų būstas“ organizuoja konkursą, adre
Žiukų k., proj. Nr. 372. Kviečiame su Kalvarijų g.170, Vilnius, laiptinės langų keitimui. Daugiau informacijos
gretimo sklypo, kadastrinis Nr. el. paštu mantas@pirkimucentras.lt
6727/0006:121, paveldėtojus da Informuojame, kad UAB „Viršuliškių būstas“ organizuoja konkursą Šv.Ste
lyvauti. Matavimus atlieka DARIAUS pono g. 27B, Vilnius, fasado remonto darbams atlikti. Daugiau informa
DIEMENTO IĮ, tel. 8 614 48 727.
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cijos el. paštu greta@pirkimucentras.lt
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Kaišiadorių aidai

PARDUODA

SVEIKINA
Aukso kuparėlyj susispietę metai,
Šnabžda, tyliai juokias, žvalgos atsargiai,
Tarsi tiktai šiandien pirmąkart pamatę
Kaip užaugo sodas, medžiai ir vaikai.
Iškerojo laimė į didžiulį krūmą,
Sunešė bitelės džiaugsmo dulkeles.
Už tų metų skalsą, už dienas be dūmų,
Už draugus geriausius kelk šiandien taures.
Tegul klesti metai, tegul skamba dainos,
Tegul liejas upės iš savų krantų.
Juk šiandien auksinis Jubiliejus eina
Meilės ir gerumo išgrįstu keliu.

Jubiliejinio gimtadienio proga

Valentiną PAULAUSKAITĘ,
gyvenančią Kaišiadoryse, sveikina seserys Olė, Aldona, Janė, Danguolė
ir brolis Vaclovas su šeimomis.
Te niekad neapleis energija sparnuota
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis.
Mes linkime sėkmės, sveikatos
Ir šypsenos geros, plačios.
Tegul Jums skiriamus ,,Ilgiausių metų“
Dar šimtąkart gegužė pakartos...

Mylimą tetą ir krikšto mamą

Valentiną PAULAUSKAITĘ,
gyvenančią Kaišiadoryse, jubiliejinio gimtadienio proga sveikina krikšto
dukros Ramunė ir Snieguolė.
Atleiski, jei nepastebėjom
Rasos lašelių Tavo akyse,
Jei pavaduot ne visada suspėjom,
Paskendusią vis matėm darbuose.
Tegul ir šiandien, Tavo šventės rytą,
Gegužės pievos gėlėmis žydės.
O mūsų žodžiai dar neišsakyti,
Lai Tavo širdį šiluma užlies.

65-ojo jubiliejaus proga
Laimą RAZULEVIČIENĘ,

gyvenančią Kruonio miestelyje, sveikina vyras, sūnus, marti, dukra ir
mama.
Atlieku įvairius namų bei butų
REMONTO DARBUS.
TVARKAU smulkią santechniką.
Dirbu ir Kaišiadorių rajone.
Tel. 8 605 08 345

ĮMONĖ, turinti 15 metų patirtį,
atlieka šiuos darbus:
wnaujų stogų dengimas ir senų reno-

vacija,

wkarkasinių namų statyba,
wpamatų įrengimas,
wtrinkelių klojimas.

Nemokama konsultacija.
Nemokamas medžiagų pristatymas.
www.tomaldras.lt
Tel. +370 682 13 418

2019 m. gegužės 28 d., antradienis

PERKA

Brangiai mišką (gali būti bendrasavininkių, neatidalytas, su skolomis,
areštuotas). Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 644 55 355
www
Keleivinius ir krovininius mikroautobusus. Gali būti nevažiuojantys. Pasiimame savo transportu.
Išrašome utilizacijos pažymas.
Tel. 8 675 55 026

5,75 a sodo sklypą su nameliu (11
m2) sodų bendrijoje ,,Baltasis berželis“. Sklypas kraštinis, sukeltas, išlygintas, užsėtas veja.
Tel. 8 677 55 661
www
Pigiai atraižas malkoms (paruoštas kūrenimui ir ilgas), pjuvenas.
Atvežame. Tel. 8 678 79 147
www
Įvairių rūšių malkas, skaldytas ir
kaladėlėmis. www.malkunamai.lt,
tel. 8 608 31 846
www
Dekoratyvinių augalų sodinukus vazonėliuose (tujas, kadagius ir kt.). Galima sodinti visą šiltąjį sezoną (Gudiena).
Tel. 8 620 44 259, Aušra
www
Šilauoges, valgomuosius sausmedžius, aktinidijas, juodąsias
aronijas,agrastus,juoduosiusserbentus, spanguoles, putinus, jazminus, rutulines tujas, smaragdines tujas, pušeles, kadagius,
raugerškius, šluotelines hortenzijas. Tel. 8 672 55 493
www
Mėsinius kalakučiukus.
Tel. 8 647 12 868
www
Pigiai naują nenaudotą, 7,5 kW
galingumo vokiečių gamybos trifazį elektros generatorių.
Tel. 8 699 81 682

Ūkininko Rolando Alionio
pažymėjimą Nr. 0119914,
išduotą 2009-11-10
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos,
laikyti NEGALIOJANČIU.
UAB ,,Žiežmarių mėsa“
REIKALINGAS vairuotojas.
Dėl darbo teirautis
tel. 8 640 52 762

TELEFONŲ,
KOMPIUTERIŲ
REMONTAS.
Gedimino g. 68,
2 aukštas,
Kaišiadorys.
Tel.
8 690 69 700

SUPERKAME gero, lieso
įmitimo (mėsos
kombinatų kainomis)
galvijus, taip pat – arklius.

Tel. 8 616 43 646

Dėkojame, kad mus
vertinate, padedate
ir remiate

Mūsų draugijos įkūrimo 30-mečio šventė dar tęsiasi mūsų narių širdyse,
dar skamba svečių, dalyvavusių šventėje, sveikinimo žodžiai, nuoširdūs
linkėjimai.
Dėkojame rajono savivaldybės merui Vyteniui Tomkui, Seimo narei
Laimutei Matkevičienei, mero patarėjui Česlovui Nevierai, verslininkui
Kęstučiui Morozai, komiteto ,,Vardan Kaišiadorių krašto“ nariui Eugenijui Cikanavičiui, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vedėjai Eglei Mockevičienei, Kaišiadorių miesto seniūnei Giedrei Pavasarytei, savivaldybės laikinai einančiam administracijos direktoriaus pareigas Mindaugui Nasevičiui, rajono aklųjų draugijos pirmininkei
Aušrai Griesienei, Kaišiadorių rajono pensininkų klubo pirmininkei Genovaitei Šidiškienei, Lietuvos pensininkų sąjungos ,,Bočiai“ Kaišiadorių
rajono bendrijos pirmininkei Marytei Petkevičienei ir visiems visiems
mūsų draugijos nariams, prisidėjusiems kuo gali prie mūsų šventės.
Su didele pagarba dėkojame mūsų šventės rėmėjams – AB Kaišiadorių paukštyno direktoriui Andriui Urbonui, UAB ,,Gudobelė“ direktoriui
Mečyslovui Jusevičiui, individualios įmonės savininkui Gintarui Kanaševičiui, kurie jau daugelį metų remia mūsų renginius savo gaminama
produkcija ir pamaitina mūsų svečius. Nuoširdžiai dėkingi UAB ,,Aradva“ vadovui Algimantui Radvilai, kuris dovanoja mums kavos, arbatos,
vienkartinių indų, saldumynų, skolina kavos virimo aparatus. Tai ypatingi, geraširdiški žmonės. Jų žodyne turbūt nėra žodžių ,,aš užimtas“ ar
,,neturiu laiko“. Jie tarsi švyturiai mūsų draugijai – dėmesingi, rūpestingi,
nuoširdūs, atviri ir visada pasiryžę padėti kuo gali. Ačiū Jiems.
Stanislava Globienė
Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė

Informacija apie parengtą viščiukų broilerių auginimo
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje
poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Vilniaus paukštynas“,
Gamyklos g. 27, Rudaminos k., LT-13249, Vilniaus r. Tel. (8 5) 268 7331,
el. p. vilniaus.paukstynas@kggroup.eu. Kontaktinis asmuo: Lina Svidraitė, l.svidraite@kggroup.eu.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE
Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. (8 5)
264 4304, el. p. info@dge.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: viščiukų broilerių auginimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k.,
Kruonio seniūnija, Kaišiadorių r.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus,
teiks išvadas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, Kauno apskrities
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius išvadoje dėl PAV programos nurodė, kad
ataskaitos nenagrinės.
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės
veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra, A.
Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.
am.lt.
Susipažinti su PAV ataskaita per 20 darbo dienų nuo šios informacijos
paskelbimo dienos galima Kruonio seniūnijoje, Vilniaus g. 13, Kruonio
mstl. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., tel. (8 346) 57 131, el. p. ausra.lukosiene@kaisiadorys.lt, PAV dokumentų rengėjo būstinėje Smolensko g.
3, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. bei interneto svetainėje www.
dge.lt rubrikoje „Visuomenės informavimas“.
Viešas supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2019 m. birželio 27 d.
17 val. Kruonio seniūnijos administracijos patalpose.
Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima teikti PAV dokumentų rengėjui raštu (paštu, el. paštu info@dge.lt),
adresu Smolensko g. 3, Vilnius. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti
pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

REIKALINGAS
AUTOGREIDERIO
MAŠINISTAS.

Gerb. klubo nariai!
Artėja Jūsų pageidaujamos birželio 17–21 poilsio dienos
Nidoje. Nuo gegužės 30-osios laukiame Jūsų būstinėje, kad
aptartume kelionę ir poilsį. Dirbsime antradieniais ir
ketvirtadieniais 10–12 val. Tel. pasiteirauti 8 605 20 436.
Klubo taryba

Tel. 8 687 85 728

Tel. 8 616 01 538

PIGIOS MALKOS!

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis: skaldytomis, kaladėmis, rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Nemokamas pristatymas
jums patogiu laiku.
Tel. 8 603 33 557

UŽJAUČIA
Skaudžią liūdesio valandą, mirus mylimam tėveliui, Snieguolę
TAPARAUSKIENĘ nuoširdžiai užjaučia Laisvės gatvės kaimynai:
Bulaukienė, Gasevičiai, Kūgienė, Sruogiai ir Ščiukai.

Bendrovės direktorė, redaktorė Angelė Rabačiauskienė – tel. 51 563, 8 611 15 904.
Redaktorės pavaduotoja Alvydė Venskienė – tel. 51 393, 8 620 70 868.
Korespondentės: Laima Kmeliauskienė, Ramutė Šimelienė – tel. 51 474.
Adresas: Gedimino g. 42, III a., 56126 Kaišiadorys. Kompiuterininkė Marytė Gudinienė – tel. 51 393.
Interneto svetainė: www.kaisiadoriuaidai.lt
el.paštas: infoaidai@gmail.com
SKELBIMAI, REKLAMA tel. 51 293, 51 393. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Laikraštis leidžiamas antradieniais, penktadieniais.

PJAUNU
MEDIENĄ,
PARDUODU
PJAUTĄ .

Leidėjas UAB ,,Kaišiadorių aidai“.
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SL 052. Spausdino ,,Meria Regionale“
Sp. zoo. Ignatki, Kleosin. PL.
Ofsetinė spauda.

Tiražas 2400 egz.

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su
publikacijų autorių nuomonėmis.
Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami.
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