
Aplinkos apsaugos  2022 m. sausio         d. 
rašto Nr. (30.1)-A4E-             priedas

Atnaujintas atitikties GPGB palyginamasis  TIPK leidimo Nr. T-A.1-5/2015

 pavadinimas: UAB „Alytaus šilumos tinklai“ Alytaus  

2   atitikties GPGB palyginamasis 

Eil. 
Nr.

Aplinkos komponentai, 
kuriems daromas 

poveikis

Nuoroda  ES GPGB 
informacinius 

dokumentus, anotacijas
GPGB technologija

Su GPGB taikymu 
susijusios

 vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

1.
Bendras aplinkos 

apsaugos 
veiksmingumas

GPGB išvados, 1.1 
skyrius, 12 psl.

Aplinkosaugos vadybos sistemos 
 ir taikymas

- Neatitinka

 planuojama  ir 
pagal tarptautinio 

aplinkosaugos vadybos 
standarto ISO14001:2004 
reikalavimus sertifikuoti 
aplinkosaugos vadybos 

2.
 proceso 

 
GPGB išvados, 1.1 

skyrius, 13 psl.

Periodinis arba nuolatinis   
srauto nustatymas, deguonies  kiekio, 

 ir  bei vandens  
kiekio  dujose matavimas.

 Nuolatinis srauto, pH ir  
  apdorojimo nuotekose 

matavimas.

- Atitinka

 nuolatos atlieka 
   
 dujose ir  
  apdorojimo 

nuotekose

3.
    

kiekio 
GPGB išvados, 1.2 

skyrius, 14 psl.

Nuolatiniai matavimai  aplinkos oro 
 visos kuro  - NOx, CO, 

kietoji  ir mazutas – SO2, 
 dujiniai chloridai, išreikšti kaip 

HCl kiekis 

- Atitinka

 sumontuota 
  

monitoringo sistema – jos 
jutikliai ir analizatoriai 

sumontuoti abiejuose taršos 
šaltiniuose.  nuo 2018 
m., kuomet nebeprivalomas 

nuolatinis  
neatliekama sistemos 

 patikra.
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4. 

  iš  
 apdorojimo 

  
 kiekio 

GPGB išvados, 1.2 
skyrius, 18 psl.

Periodiškai – kas  stebimi  iš 
     

 – BOA, ChDS, BSM, fluoridai, 
sulfatai, sulfitai, metalai ir pusmetaliai, 
chloridai, bendrasis azoto kiekis kiekio 

matavimai

- Atitinka

 periodiškai atliekami 
iš     

  kiekio 
matavimai

5.
Bendras aplinkosauginis 

ir deginimo 
veiksmingumas

GPGB išvados, 1.3 
skyrius, 18 psl.

Degimo proceso optimizavimas - Atitinka 

 naudojama tinkama 
konstrukcija, reguliariai pagal 

 ir laikantis  
 atliekama 

 degimo sistemos 
 taikoma pažangioji 
 sistema, vykdomas 

kuro pasirinkimas

GPGB išvados, 1.3 
skyrius, 19 psl.

Taršos mažinimo  optimaliu 
 ir dažnumu naudojimas

- Atitinka
 stebimas 

elektrostatinio filtro veikimo 
efektyvumas. 

GPGB išvados, 1.3 
skyrius, 19 psl.

  kuro   
užtikrinimas ir  

- Atitinka
 reguliariai atlieka 

naudojamo kuro  
bandymus 

GPGB išvados, 1.3 
skyrius, 21 psl.

  ir    kiekio 
 eksploatacijos  

valdymo planas
- Atitinka

 fiksuoja  
eksploatacijos  sukelto 

 išmetimo  ir 
 Turi  

   

6. Energinis efektyvumas
GPGB išvados, 1.4 

skyrius, 21 psl.

Degimo optimizavimas,   
 optimizavimas, energijos  

sumažinimas, taikoma pažangioji 
 sistema, šilumos  

sumažinimas

- Atitinka

 kompiuterizuota 
 degimo  

 padedanti padidinti 
degimo  
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7.
Vandens naudojimas ir š 

 išleidžiami 
teršalai

GPGB išvados, 1.5 
skyrius, 24 psl.

  atskyrimas, siekiant 
išvengti   užteršimo

- Atitinka

 atskirai surenkamos ir 
tvarkomos  

nuotekos, aušinimo vanduo ir 
nuotekos, susidariusios 

apdorojant  dujas.

8.  tvarkymas
GPGB išvados, 1.6 

skyrius, 26 psl.
 pakartotinis panaudojimas - Atitinka

Svarstomas  
panaudojimas kaip  

medžiagos

9. Skleidžiamas triukšmas
GPGB išvados, 1.7 

skyrius, 27 psl.

Veiklos  taikymas, triukšmo 
slopinimo  naudojimas ir mažiau 

triukšmo skleidžianti 
- Atitinka

   
pagrindiniai  

keliantys  yra 
pastatuose,   

sienos veikia kaip ekranai, 
sumažinantys   

skleidžiamo triukšmo  
 periodiškai tikrinama ir 

  
eksploatuoja  

darbuotojai, periodiškai pagal 
  kompresoriai, 

siurbliai ir kt. 

SKYSTO KURO DEGINIMO TECHNOLOGIJOS

SO2, HCL IR HF  prevencijos ir  

Sorbento   - Neatitinka
Mazutas ir kitas skystasis 
kuras - rezervinis kuras

Šlapiasis   desulfuravimas - Netaikoma
Mazutas ir kitas skystasis 

kuras rezervinis kuras
10.

   NOx ir 
CO mažinimas

GPGB išvados, 3.1.3 
skyrius, 43 psl.

  kondensatorius - Netaikoma
Mazutas ir kitas skystasis 

kuras rezervinis kuras

NOX ir CO  prevencijos ir  

11..    NOx ir GPGB išvados, 3.1.2 Mažas perteklinio oro kiekis - Atitinka
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Oro laipsniavimas - Neatitinka Senos technologijos 

  recirkuliacija - Neatitinka Senos technologijos 
 Nox degikliai (kuriami antros ir 

 kartos  Nox degikliai)
- Neatitinka

Mazutas ir kitas skystasis 
kuras yra rezervinis kuras

Pakartotinis degimas - Neatitinka
Mazutas ir kitas skystasis 
kuras yra rezervinis kuras

Selektyvus nekatalitinis valymas 
(SNCR)

- Neaktualu Rezerviniam kurui netaikoma

Selektyvus katalitinis valymas (SCR) - Neaktualu Rezerviniam kurui netaikoma

CO mažinimas skyrius, 41 psl.

Pažangioji  sistema - Atitinka

 sumontuota 
  

monitoringo sistema – jos 
jutikliai ir analizatoriai 

sumontuoti abiejuose taršos 
šaltiniuose. Nuo 2018 m., kai 

nebeprivalomas nuolatinis 
 sistemas, 

nebeatliekama sistemos 
 patikra

KD  prevencijos ir  

Elektrostatinis filtras
12.

    
 mažinimas

GPGB išvados, 3.1.4 
skyrius, 44 psl.

Rankovinis filtras
- Neatitinka Mazutas yra rezervinis kuras

DUJINIO KURO DEGINIMO TECHNOLOGIJOS 

    ir  efektyvumo didinimo 

13. Energinis efektyvumas
GPGB išvados, 4.1.1 

skyrius, 51 psl.
Kombinuotasis ciklas - Neaktualu Netaikoma katilams

NOx  prevencijos ir  

14.
   NOx 

mažinimas
GPGB išvados, 4.1.2 

skyrius, 52 psl.
Pažangioji  sistema - Atitinka

 sumontuota 
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monitoringo sistema – jos 

jutikliai ir analizatoriai 
sumontuoti abiejuose taršos 

šaltiniuose
Degimo oro  mažinimas - Neaktualu -

Mažai NOx išmetantys degikliai - Neatitinka

2022 m.  vietoj  
   planuoja 

statyti du naujus dujinius 
katilus su Low NOx  degiklias. 
Seni katilai bus demontuoti.

  recirkuliacija - Neatitinka Naudojami seni 
Tiekiamo oro ir (arba) kuro srauto 

dalijimasis
- Neatitinka Naudojami seni 

Selektyvus nekatalitinis valymas 
(SNCR)

- Neaktualu
Atitinka nustatytas ribines 

vertes

Selektyvus katalitinis valymas (SCR) - Neaktualu
Atitinka nustatytas ribines 

vertes

KIETOSIOS  (BIOKURO) IR  DEGINIMO TECHNOLOGIJOS

 ir    prevencijos ir  

Elektrostatinis filtras - Atitinka
15.

    
 mažinimas

GPGB išvados, 2.2.4 
skyrius, 39 psl. Rankovinis filtras - Neaktualu

Naudojamas elektrostatinis 
filtras

SO2  iš durpes   prevencijos ir  

Sorbento  katile - Neaktualu
Cirkuliacinio  

sluoksnio sausasis skruberis
- Neaktualu16.

   SO2, 
HF, HCl mažinimas

GPGB išvados, 2.2.3 
skyrius, 38 psl.

Šlapiasis  valymas - Neaktualu

  nedegina – 
mažinimo  

neaktualios

CO, NOx ir N2O  prevencijos ir  
Degimo optimizavimas - Atitinka

Mažai NOx išmetantys degikliai - Neaktualu Biokuro katilas neturi 
Tiekiamo oro srauto dalijimas - Atitinka

17.
Mažesni NOx, CO ir 

N2O išmetimai, didesnis 
efektyvumas

GPGB išvados, 2.2.2 
skyrius, 36 psl.

Tiekiamo kuro srauto dalijimas - Atitinka



Eil. 
Nr.

Aplinkos komponentai, 
kuriems daromas 

poveikis

Nuoroda  ES GPGB 
informacinius 

dokumentus, anotacijas
GPGB technologija

Su GPGB taikymu 
susijusios

 vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
  recirkuliacija

- Atitinka

Selektyvus nekatalitinis valymas 
(SNCR)

- Neaktualu
Atitinka nustatytas ribines 

vertes

Selektyvus katalitinis valymas (SCR) - Neaktualu
Atitinka nustatytas ribines 

vertes


