
 

3 PRIEDAS.  

Oro teršalų emisijų skaičiavimai. Oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 

(žemėlapiai). LHMT pažyma. Aplinkos apsaugos agentūros raštas dėl foninių 

koncentracijų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oro teršalų emisijų skaičiavimai  

 

UAB „Skaldera“ statybinių inertinių atliekų perdirbimas  

(atmosferos taršos šaltiniai (a.t.š.) Nr. 601 – 608) 

 

a.t.š. Nr. 601 - Inertinių atliekų smulkinimas mobiliame trupintuve 

Inertinės atliekos bus perdirbamos (smulkinamos) mobiliu inertinių atliekų trupintuvu 
„Pegson BL KK 114“ (55 t/val. našumo) ar kitu analogiško tipo ir galingumo trupintuvu. 
Metų laikotarpyje įmonės teritorijoje atliekos bus perdirbamos nepastoviai, o tik pripildžius atliekų 
sandėliavimo zonas, todėl bus dienų, kai įmonėje nebus vykdomas smulkinimas. Numatomas 
smulkintuvo darbo dienų skaičius – 200 dienų/kalendorinius metus. Smulkinamų statybinių 
inertinių atliekų kiekis -  66000 t/m, įrenginio našumas 55 t/val., įrenginys dirbs iki 6 val./dieną, 
1200 val./metus. 

Į aplinkos orą patenkantis kietųjų dalelių kiekis apskaičiuojamas pagal metodiką 2. 
 
Kietosios dalelės (KD10 (C)): 

 
MKD10 = KKD10 x B x 10-6, t/m [2];  

čia:  
KKD10 = KD10 kiekis kg, tenkantis 1 tonai smulkinamų inertinių atliekų = 0,0068 kg/t (0,0150 lb/t) 
[2];  
B – didžiausias numatomas smulkinamų atliekų kiekis = 66 000 t/m;  
MKD10 = 0,0068 x 66000 x 10-3 = 0,4488 t/m;  
 
Vidutinis momentinis KD10 išmetimas yra:  0,4488 t/m x 106 / 3600 s/val x 1200 val./metus = 
0,1039 g/s; 
 

a.t.š. Nr. 602 - Inertinių  atliekų iškrovimas iš savivarčių 
 

Iškrovimo metu išsiskiriančių teršalų įvertinimui apskaičiuotas neorganizuotas aplinkos oro 
taršos šaltinis Nr. 602. Per šį šaltinį į aplinkos orą išmetamos kietosios dalelės (KD10 (C) ir 
KD2,5(C)).  

KD10 ir KD2,5 kiekis apskaičiuojamas pagal metodiką [1]. Per metus į įmonės teritoriją 
numatoma atvežti ir iškrauti 66 000 t inertinių atliekų. Savivartis iškraunamas per 3 minutes arba 
100 t /val. Metinis iškrovimo laikas: 66000 : 100 = 660 val./metus.  
 
Kietosios dalelės (KD10 (C)): 
 

MKD10 = KKD10 x B x 10-6, t/m [1]; 
čia:  
KKD10 = KD10 kiekis gramais, tenkantis 1 tonai mineralinių medžiagų = 6 [1];  
B – iškrautų medžiagų kiekis, tonomis / metus = 66000 t/m; 
MKD10 =6 x 66000 x 10-6 = 0,3960 t/m; 
 
Vidutinis momentinis KD10 išmetimas yra: 0,3960 t/m x 106 / 3600 s/val / 660 val./metus = 0,1667 
g/s; 
 
Kietosios dalelės (KD2,5 (C)): 

MKD2,5 = KKD10 x B x 10-6, t/m [1]; 
čia:  
KKD2,5 = KD2,5 kiekis gramais, tenkantis 1 tonai mineralinių medžiagų = 0,6 [1];  
B – iškrautų medžiagų kiekis, tonomis / metus = 66000 t/m; 
MKD2,5 = 0,6 x 66000 x 10-6 = 0,0396 t/m; 



Vidutinis momentinis KD2,5 išmetimas yra: 0,0396 t/m x 106 / 3600 s/val / 660 val./metus = 0,0167 
g/s; 
 

a.t.š. Nr. 603 - Inertinių atliekų sandėliavimas 
 
Didžiausias vienu metu numatomas laikyti nesmulkintų inertinių kiekis – 1320 t (600 m3) 

(priimama, kad 1 m3 atliekų sveria 2,2 t). Atliekas numatoma laikyti 3 m aukščio krūvoje, tai 
numatomas zonos Nr. 5 plotas sudarys iki 200 m2 (600 m3 : 3 m). Zonos Nr. 5 plotas yra 
pakankamas didžiausiam numatytam atliekų kiekiui sandėliuoti. 

Inertinių atliekų sandėliavimo metu išsiskiriančių teršalų įvertinimui paskaičiuotas 
neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 603. Per šį šaltinį į aplinkos orą išmetamos kietosios 
dalelės (KD10 (C) ir KD2,5(C)).  

Vertinami momentiniai išmetimai į atmosferą atsižvelgiant į teritorijoje laikomų inertinių 
atliekų ir pagaminto mišinio vietinės reikšmės keliams zonos plotą. Didžiausias numatomas vietoje 
laikyti inertinių atliekų kiekis 1320 t. Numatomas inertinių atliekų sandėliavimo zonos plotas 0,02 
ha.  
 

KD10 ir KD2,5 kiekis apskaičiuojamas pagal metodiką [1]. 
 
Kietosios dalelės (KD10 (C)): 

MKD10 = KKD10 x B, t/m [1]; 
čia:  
KKD10 = KD10 kiekis tonomis, tenkantis 1 ha atviros teritorijos per metus = 8,2 [1];  
H – sandėliavimui skirtos teritorijos plotas, ha = 0,02;  
MKD10 = 8,2 x 0,02 = 0,1640 t/m; 
 
Vidutinis momentinis KD10 išmetimas yra: 0,1640 t/m x 106 / 3600 s/val / 8760 val./metus = 
0,0052 g/s; 
 
Kietosios dalelės (KD2,5 (C)): 

MKD2,5 = KKD2,5 x B, t/m [1]; 
čia:  
KKD2,5 = KD2,5 kiekis tonomis, tenkantis 1 ha atviros teritorijos per metus = 0,82 [1];  
H – sandėliavimui skirtos teritorijos plotas, ha = 0,02;  
MKD2,5 = 0,82 x 0,02 = 0,0164 t/m; 
 
Vidutinis momentinis KD2,5 išmetimas yra: 0,0164 t/m x 106 / 3600 s/val / 8760 val./metus = 0,0005 
g/s; 
 

a.t.š. Nr. 604 – Produkcijos (skaldos) sandėliavimas 
 

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti produkcijos – skaldos iš susmulkintų inertinių 
atliekų – kiekis – 1320 t (600 m3) (priimama, kad 1 m3 skaldos sveria 2,2 t). Produkciją numatoma 
laikyti 3 m aukščio krūvoje, tai numatomas zonos Nr. 7 plotas sudarys iki 200 m2 (600 m3 : 3 m). 
Zonos Nr. 7 plotas yra pakankamas didžiausiam numatytam produkcijos kiekiui sandėliuoti. 

 
Inertinių medžiagų sandėliavimo metu išsiskiriančių teršalų įvertinimui paskaičiuotas 

neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 604. Per šį šaltinį į aplinkos orą išmetamos kietosios 
dalelės (KD10 (C) ir KD2,5(C)).  

Vertinami momentiniai išmetimai į atmosferą atsižvelgiant į teritorijoje laikomų inertinių 
atliekų zonos plotą. Didžiausias numatomas vietoje laikyti produkcijos iš smulkintų atliekų kiekis  
1320 t. Numatomas  sandėliavimo zonos plotas 0,02 ha. 

KD10 ir KD2,5 kiekis apskaičiuojamas pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą 
išmetamų teršalų apskaitos metodiką [1]. 
 
Kietosios dalelės (KD10 (C)): 

MKD10 = KKD10 x B, t/m [1]; 



čia:  
KKD10 = KD10 kiekis tonomis, tenkantis 1 ha atviros teritorijos per metus = 8,2 [1];  
H – sandėliavimui skirtos teritorijos plotas, ha = 0,03;  
MKD10 = 8,2 x 0,02 = 0,1640 t/m; 
Vidutinis momentinis KD10 išmetimas yra: 0,1640 t/m x 106 / 3600 s/val / 8760 val./metus = 0,0052 
g/s; 
 
Kietosios dalelės (KD2,5 (C)): 

MKD2,5 = KKD2,5 x B, t/m [1]; 
čia:  
KKD2,5 = KD2,5 kiekis tonomis, tenkantis 1 ha atviros teritorijos per metus = 0,82 [1];  
H – sandėliavimui skirtos teritorijos plotas, ha = 0,03;  
MKD10 = 0,82 x 0,02 = 0,0164 t/m; 
 
Vidutinis momentinis KD2,5 išmetimas yra: 0,0164 t/m x 106 / 3600 s/val x 8760 val./metus = 
0,0005 g/s; 
 

a.t.š. Nr. 605 – Produkcijos (skaldos) pakrovimas į savivarčius 
 

Pakrovimo metu išsiskiriančių teršalų įvertinimui paskaičiuotas neorganizuotas aplinkos oro 
taršos šaltinis Nr. 605. Per šį šaltinį į aplinkos orą išmetamos kietosios dalelės (KD (C)). KD kiekis 
apskaičiuojamas pagal metodiką [3]. 

Per metus iš veiklavietės teritorijos numatoma pakrauti į transporto priemones ir išvežti 66 0 
000 t produkcijos. Savivartis pakraunamas per 3 minutes arba 100 t /val. Metinis pakrovimo laikas: 
66000 : 100 = 660 val./metus.  
 
Skaičiavimo formulė: 

Mp = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x V x G,  t/m [3]. 
 čia: 
K1 – dulkių frakcijos kiekis medžiagoje pagal masę, lygus 0,04; 
K2 – koeficientas, nurodantis aerozolio dalį, lygus 0,01; 
K3 – koeficientas, įvertinantis vėjo greitį (K3 = 1,2, kai vėjo greitis iki 5 m/s. Šiose apylinkėse 
vyraujantis vėjo greitis 3 – 3,5 m/s); 
K4 – koeficientas, įvertinantis žaliavos saugojimo sąlygas (K4 = 1,0, kai žaliava saugoma atviruose 
kaupuose); 
K5 – koeficientas, įvertinantis medžiagos drėgnumą (drėgmės kiekis daugiau kaip 10 proc. K5=0,1 
skalda po smulkinimo yra drėkinama vandeniu). 
K7 – koeficientas, įvertinantis medžiagos dalelių dydį (dydis yra 10-50 mm, K7 = 0,5); 
V – koeficientas, įvertinantis medžiagos kritimo aukštį (iš metodikos 7 lentelės V = 0,5, pakrovimo 
metu aukščių skirtumas – vidutiniškai 1 m); 
G – metinis perdirbamos medžiagos kiekis, t/m. (66 000 t). 
  

MKD metinė =  0,04 x 0,01 x 1,2 x 1,0 x  0,01 x 0,5 x 0,5 x 66 000 = 0,0792 t/m. 
 
Kietųjų dalelių išmetimas: 
 

MKD momentinė = MKD metinė x 106/Tp x 3600s = 0,0792 t x 106/660 val. / 3600 = 0,0333 g/s    
 

a.t.š. Nr. 606  - iš smulkintuvo krentanti mediena 

Medienos atliekas numatoma smulkinti mobiliu medienos smulkintuvu „Doppstadt DDW 3060” 
(20 t/val. našumo) ar analogišku panašaus tipo. Susmulkintos medienos atliekos iš smulkintuvo 
iškris į savivartį arba į krūvas ant grindinio. 

MKD = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x V x G,  t/m [3]. 
 čia: 
K1 – dulkių frakcijos kiekis medžiagoje pagal masę, lygus 0,04; 
K2 – koeficientas, nurodantis aerozolio dalį, lygus 0,01;   



K3 – koeficientas, įvertinantis vėjo greitį (K3 = 1,2, kai vėjo greitis iki 5 m/s. Šiose apylinkėse 
vyraujantis vėjo greitis 3 – 3,5 m/s); 
K4 – koeficientas, įvertinantis žaliavos saugojimo sąlygas (K4 = 1,0, kai žaliava saugoma atviruose 
kaupuose); 
K5 – koeficientas, įvertinantis medžiagos drėgnumą ( (drėgmės kiekis daugiau nei 10 proc. 
K5=0,01) 
K7 – koeficientas, įvertinantis medžiagos dalelių dydį (dydis yra 100-500 mm, K7 = 0,2); 
V – koeficientas, įvertinantis medžiagos kritimo aukštį (iš metodikos 7 lentelės V = 0,7, pakrovimo 
metu aukščių skirtumas – vidutiniškai 2 m); 
G – metinis perdirbamos medžiagos kiekis, t/m. (12 000 t). 
  

MKD metinė =  0,04 x 0,01 x 1,2 x 1,0 x  0,01 x 0,2 x 0,7 x 12 000 = 0,0081 t/m. 
 

Kietųjų dalelių išmetimas: 
 

MKD momentinė = MKD metinė x 106/Tp x 3600s =  0,0081 t x 106/ 600 val. / 3600 = 0,0038 g/s    
 

Tp -  metinis smulkintuvo darbo laikas, val., 600 val/metus 
 
Per metus numatoma susmulkinti iki 12000 t medienos. Smulkintuvo našumas 20 t/val, tai per 

metus smulkintuvas dirbs  600 valandų. Arba per vieną darbo dieną vidutiniškai įrenginys dirbs 600 
: 100 d.d. = 6 val. 

 

a.t.š. Nr. 607 – produkcijos (smulkintos medienos) pakrovimas į savivarčius 

Skaičiavimo formulė: 
Mp = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x V x G,  t/m [3]. 

 čia: 
K1 – dulkių frakcijos kiekis medžiagoje pagal masę, lygus 0,04; 
K2 – koeficientas, nurodantis aerozolio dalį, lygus 0,01; 
K3 – koeficientas, įvertinantis vėjo greitį (K3 = 1,2, kai vėjo greitis iki 5 m/s. Šiose apylinkėse 
vyraujantis vėjo greitis 3 – 3,5 m/s); 
K4 – koeficientas, įvertinantis žaliavos saugojimo sąlygas (K4 = 1,0, kai žaliava saugoma atviruose 
kaupuose); 
K5 – koeficientas, įvertinantis medžiagos drėgnumą ( drėgmės kiekis daugiau kaip 10 proc. 
K5=0,01).K7 – koeficientas, įvertinantis medžiagos dalelių dydį (dydis yra 100-500 mm, K7 = 0,2); 
V – koeficientas, įvertinantis medžiagos kritimo aukštį (iš metodikos 7 lentelės V = 0,5, pakrovimo 
metu aukščių skirtumas – vidutiniškai 1 m); 
G – metinis perdirbamos medžiagos kiekis, t/m. (12 000 t). 
  

MKD metinė =  0,04 x 0,01 x 1,2 x 1,0 x  0,01 x 0,2 x 0,5 x 12 000 = 0,0058 t/m. 
 

Kietųjų dalelių išmetimas: 
 

MKD momentinė = MKD metinė x 106/Tp x 3600s = 0,0058 t x 106/120 val. / 3600 = 0,0134 g/s    
 

Tp -  metinis iškrovimo laikas, val., 120 val/metus 
 
Per metus numatoma pakrauti ir išvežti 12000 t smulkintos medienos skiedros. Savivartis 

pakraunamas per 3 minutes arba 100 t /val. Metinis iškrovimo laikas: 12000 : 100 = 120 val./metus.  
 

a.t.š. Nr. 608 – produkcijos (smulkintos medienos) sandėliavimas 

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti produkcijos kiekis – 210 t (600 m3) (priimama, 
kad 1 m3 smulkintos medienos sveria 0,35 t). Produkciją numatoma laikyti 3 m aukščio krūvoje, tai 
numatomas zonos Nr. 7A plotas sudarys iki 200 m2 (600 m3 : 3 m). Zonos Nr. 7A plotas yra 
pakankamas didžiausiam numatytam produkcijos kiekiui sandėliuoti. 

 



Smulkintos medienos sandėliavimo metu išsiskiriančių teršalų įvertinimui paskaičiuotas 
neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 608. Per šį šaltinį į aplinkos orą išmetamos kietosios 
dalelės (KD10 (C) ir KD2,5(C)).  

Vertinami momentiniai išmetimai į atmosferą atsižvelgiant į teritorijoje laikomų inertinių 
atliekų zonos plotą. Didžiausias numatomas vietoje laikyti produkcijos kiekis  210 t. Numatomas  
sandėliavimo zonos plotas 0,02 ha. 

KD10 ir KD2,5 kiekis apskaičiuojamas pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą 
išmetamų teršalų apskaitos metodiką [1]. 
 
Kietosios dalelės (KD10 (C)): 

MKD10 = KKD10 x B, t/m [1]; 
čia:  
KKD10 = KD10 kiekis tonomis, tenkantis 1 ha atviros teritorijos per metus = 8,2 [1];  
H – sandėliavimui skirtos teritorijos plotas, ha = 0,02;  
MKD10 = 8,2 x 0,02 = 0,1640 t/m; 
Vidutinis momentinis KD10 išmetimas yra: 0,1640 t/m x 106 / 3600 s/val / 8760 val./metus = 0,0052 
g/s; 
 
Kietosios dalelės (KD2,5 (C)): 

MKD2,5 = KKD2,5 x B, t/m [1]; 
čia:  
KKD2,5 = KD2,5 kiekis tonomis, tenkantis 1 ha atviros teritorijos per metus = 0,82 [1];  
H – sandėliavimui skirtos teritorijos plotas, ha = 0,02;  
MKD10 = 0,82 x 0,02 = 0,0164 t/m; 
 
Vidutinis momentinis KD2,5 išmetimas yra: 0,0164 t/m x 106 / 3600 s/val x 8760 val./metus = 
0,0005 g/s; 
 

a.t.š. Nr. 001 – katilinė 
 

Įmonės teritorijoje nėra centralizuotų šilumos tinklų. Buitinės ir administracinės patalpos 
bus apšildomos biokuro katilinės pagalba. Atliekų rūšiavimo ir sandėliavimo patalpos nešildomos. 
Įmonės administraciniame pastate numatoma įrengti iki 6 kW (0,006 MW) nominalios šiluminės 
galios buitinį biokuro katilą. Pagal LAND 43-2013 iki 0,12 MW nominalios šiluminės galios 
katilinėms į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės nenustatomos.  

Iš katilinės išmetamų anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx), sieros dioksido (SO2) ir 
kietųjų dalelių (KD) išmetimai į aplinkos orą apskaičiuoti pagal Europos aplinkos apsaugos 
agentūros metodiką [4].  

M (teršalo kiekis) =  E × A × 10 -6, t/m [4] 
 
čia: 
E – emisijos faktorius: ECO = 4000 g/ GJ; ENOx = 80 g / GJ; ESO2 = 11 g / GJ; EKD10 = 480 g / GJ; 
EKD2,5 = 470 g / GJ; 
A – energijos poreikis GJ;  A = 95,68 GJ/metus;  
 
Numatomas maksimalus valandinis sunaudojamo kuro kiekis: 

Bmom = (Qmom x 3600) / (Qž x ή) =  (0,006 x 3600) / (19,3 x 0,82) = 0,73 kg/val.  
čia: 
Qmom – momentinis šilumos poreikis, lygus 0,006 MW; 
Qž – biokuro (malkų) žemutinis šilumingumas, lygus 19,3 MJ/kg; 
 ή – katilo naudingo veikimo koeficientas, lygus 0,82; 
 
Numatomas katilinės darbo laikas 2880 val./metus. Metinis sunaudojamo kuro kiekis (0,73 kg/val x 
2880 val/m)/1000=2,1 t/m 
 
Kuro energetinė šiluminė vertė, 4,9 t kuro: 



58,401000//3,194,2102)(  kgMJkgBQQ k

r

ine GJ 

čia : 
r

iQ - biokuro (malkų) žemutinis šilumingumas, lygus 19,3 MJ/kg;
 

kB - kuro kiekis, kg. 

 
Vidutiniai metiniai ir momentiniai teršalų išmetimai į atmosferą sudarys: 
 
Anglies monoksido (CO) (A) kiekis (t/metus), patenkantis į aplinkos orą: 
 
M (CO) =  4000 ×  40,58 × 10 -6 =  0,1623 t/metus; 
 
Anglies monoksido (CO) (A) kiekis (g/s), patenkantis į aplinkos orą: 
 
M (CO) =  ( 0,1623 x 10 -6) / 2880 / 3600 = 0,0157 g/s; 
 
Azoto oksidų (NOx) (A) kiekis (t/metus), patenkantis į aplinkos orą: 
 
M (NOx) =  80 ×  40,58 × 10 -6 =  0,0032 t/metus; 
 
Azoto oksidų (NOx) (A) kiekis (g/s), patenkantis į aplinkos orą: 
 
M (NOx) =  ( 0,0032 x 10 -6) /  2880 / 3600 = 0,0003 g/s; 
 
Sieros dioksido (SO2) (A) kiekis (t/metus), patenkantis į aplinkos orą: 
 
M (SO2) =  11 ×  40,58 × 10 -6 =  0,0004 t/metus; 
 
Sieros dioksido (SO2) (A) kiekis (g/s), patenkantis į aplinkos orą: 
 
M (SO2) =  ( 0,0004 x 10 -6) /  2880 / 3600 = 0,00004 g/s; 
 
Kietųjų dalelių (KD10) (A) kiekis (t/metus), patenkantis į aplinkos orą: 
 
M (KD10) =  480 ×  40,58 × 10 -6 =  0,0195 t/metus; 
 
Kietųjų dalelių (KD10) (A) kiekis (g/s), patenkantis į aplinkos orą: 
 
M (KD10) =  ( 0,0195 x 10 -6) /  2880/ 3600 = 0,0019 g/s; 
 
Kietųjų dalelių (KD2,5) (A) kiekis (t/metus), patenkantis į aplinkos orą: 
 
M (KD2,5) =  470 × 40,58  × 10 -6 = 0,0191  t/metus; 
 
Kietųjų dalelių (KD2,5) (A) kiekis (g/s), patenkantis į aplinkos orą: 
 
M (KD2,5) =  (0,0191  x 10 -6) / 2880 / 3600 = 0,0018 g/s; 
 
Iš viso metinis katilinėje išmetamų teršalų kiekis sudarys: 0,2045 t/m  
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Nr. 1.A.4 „Kuro deginimas mažo galingumo įrenginiuose“, lentelė Nr. 3-18 (angl. 
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2016. Chapter 1.A Combustion. 
1.A.4 Small combustion, table 3-18, conventional boilers <50 kW). 

 

https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s1902.pdf
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12480.htm
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SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

CO 8 val. be fono

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

878 ug/m^3
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SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

CO 8 val. su fonu

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1068 ug/m^3
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SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

KD2.5 1 m. be fono

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

2,40 ug/m^3
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SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

KD2.5 1 m. su fonu

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

11,00 ug/m^3



D:\Documents\AERMOD\Skaldera atlieku tvarkymas\Skaldera atlieku tvarkymas.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

KD10 1 m. be fono

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

11,6 ug/m^3
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SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

KD10 1 m. su fonu

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

21,0 ug/m^3
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SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

KD10 24 val. be fono

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

32,4 ug/m^3
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SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

KD10 24 val. su fonu

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

41,8 ug/m^3
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SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

LOJ 0.5 val. be fono

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

39,5 ug/m^3
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SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

NO2 1 m. be fono

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,5 ug/m^3
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SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

NO2 1 m. su fonu

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

2,073 ug/m^3
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SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

NO2 1 val. be fono

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

46,44 ug/m^3
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SCALE:

0 0,2 km

1:8 000

PROJECT NO.:

DATE:

2018-10-18

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

NO2 1 val. su fonu

PROJECT TITLE:

Nepavojingì statybiniì, griovimo atliekì tvarkymas, UAB ÞSkaldera×, Antakalnio g. 25, Vilniaus r. sav.

SOURCES:

31

RECEPTORS:

609

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

48,04 ug/m^3
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANTAKALNIO K., DŪKŠTŲ SEN., VILNIAUS 
R. SAV., FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ 

Vadovaudamiesi Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 
įvertinti, patvirtintos 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, vertinant ūkinės 
veiklos Antakalnio g. 25, Antakalnio k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav. poveikį aplinkai, anglies 
monoksido, azoto oksidų, kietų dalelių bei sieros dioksido pažemio koncentracijų skaičiavimams 
prašome naudoti Vilniaus regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro 
teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, kurios pateiktos interneto svetainėje http://gamta.lt, 
skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. 

Departamento direktorė Justina Černienė

Ina Kilikevičienė, tel. 8 706 62038, el. p. ina.kilikeviciene@aaa.am.lt
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