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3 Priedas. Planuojamų srutų iš naujojo tvarto kiekio ir rezervuaro tūrio skaičiavimas (1 lapas) 
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4 Priedas. Planuojamo ūkio plėtros triukšmo sklaidos žemėlapiai  (4 lapai) 
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5 Priedas. Mobilios grūdų džiovyklos specifikacija (3 lapai)_ 
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6 Priedas. Galvijų ūkio Žadeikos g. 2, Daugirdų k., Krokialaukio sen., Alytaus r. sav. aplinkos 

oro taršos, taršos kvapais skaičiavimas (17 lapų). 

 

 

Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekių skaičiavimai atlikti remiantis Europos aplinkos apsaugos 

agentūros parengta ir išleista į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika „EMEP/CORINAIR 

Atmospheric emission inventory guidebook 2016“, įrašyta į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 

apskaičiavimo metodikų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 

13 d. įsakymu Nr. 395. Skaičiavimas atliktas pagal antrą metodikos algoritmą, leidžiantį įvertinti 

mėšlo šalinimo būdo, galvijų ganymo periodo ir kitų parametrų įtaką aplinkos oro taršai. Šiame 

algoritme nėra pateikiami konkretūs amoniako išmetimo koeficientai, pirmiausia apskaičiuojamas 

bendras išsiskiriančio azoto kiekis, bendras amoniakinio azoto (TAN) kiekis. Pagal bendrą 

amoniakinio azoto (TAN) kiekį pateikiami ir amoniakinio azoto išsiskyrimo koeficientai. 

Skaičiavimas atliktas panaudojant prie metodikos pateiktą formulių rinkinį .xls formate.  

Atliekant amoniako, kvapų emisijų skaičiavimus įvertinamos numatomos naudoti taršos 

mažinimo priemonės. Iš rezervuaruose laikomų srutų taršos mažinimui  numatoma naudoti amoniako 

ir kvapų emisijas mažinančius probiotikus, juos įterpiant tiesiogiai į sukauptas srutas. Pagal gamintojų 

pateikiamus duomenis, jų efektyvumas siekia ne mažiau 70proc 1. Skaičiuojant vertinama, kad 

probiotikų efektyvumas sieks 60proc. 

Emisijų iš mėšlidžių ir srutų rezervuarų mažinimui numatoma naudoti priemonė – šiaudų danga. 

Atsižvelgiant į mėšlo tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų nuostatus, mėšlo ir srutų rezervuarai 

privalo būti uždengti. Visi srutų rezervuarai ir tiršto mėšlo aikštelėje laikomas mėšlas bus dengiami 

20cm storio šiaudų sluoksniu, kuris amoniako ir kvapų išsiskyrimą į aplinką sumažina 80proc2 . 

  

Esamas tvartas Nr. 1 

Atliekant skaičiavimą vertinama, kad po ūkio išplėtimo tvarte bus laikoma 170 veršelių, 

prieauglio iki 24mėn. amžiaus, šalinamas tirštas mėšlas, galvijai tvarte laikomi 365 dienas per metus. 

 

Veršeliai 

Žingsnis 3.  Bendro N   

išsksyrimas tvartuose, 

kiemuose ir ganyklose 

     

Įvesties duomenys      

  Gyvūnų skaičius 170    

  N išsiskyrimas kg 41    

  % TAN išsiskyrimo 60    

  Laikymo tvarte laikas, d 365    

  % išsiskyrimo kieme 0    
  

                                                             
1 Prieduose pateikiami duomenys apie probiotikus 
2 „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ (VGTU, 2012 m.) 
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Skaičiavimai      

Formulė 5 m_ganantN 0,0    

Formulė 6 m_kiemeN 0,0    

Formulė 7 m_tvarteN 6970,0    

Viso   6970,0    

Kontrolė   0,000    

      
Žingsnis 4. 

Pasiskirstymas 

organinio-N ir TAN 

išskyrimo tarp tvarto, 

lauko kiemo bei ganyklų 

     

Įvesties duomenys      

Formulė 8 m_ganant,TAN 0,0 m_ganantN 0,0  

Formulė 9 m_kieme,TAN 0,0 m_kiemeN 0,0  

Formulė 10 m_tvarte,TAN 4182,0 m_tvarteN 6970,0  

Viso   4182,0  6970,0  

Kontrolė   0,000  0,000  

      
Žingsnis 5.  TAN kiekio 

skaičiavimas išsiskyrusio 

tvarte iš srutų ar kieto 

mėšlo 

     

Įvesties duomenys      

  

Gyvūnų dalis, kurių 

mėšlas  šalinamas kaip 

srutos (%) 0    

  

Gyvūnų dalis, kurių 

mėšlas šalinamas kietas 

(%) 100    

      

Skaičiavimai      

Formulė 11 mtvarte_srutos_TAN  0,00 Formulė 12 mtvarte_srutos_N  0,00 

Formulė 13 mtvarte_kietas_TAN  4182,00 Formulė 14 mtvarte_kietas_N 6970,00 

Viso   4182    6970 

Kontrolė   0,000   0,000 

      
Žingsnis 6.  Emisijų 

skaičiavimas iš tvartų ir 

kiemo 

     

Skaičiavimai      

Formulė 15 Etvarte_srotos 0,00    

Formulė 16 Etvarte_kietas 794,58    

Formulė 17 Ekiemas 0,00    
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Žingsnis 7. Bendro-N ir 

TAN išgabenamo iš 

tvartų skaičiavimas (tik 

kietam mėšlui) 
     

Įvesties duomenys      

  Kraiko masė, kg 85000    

  mkraiko kg N 340    

  fimob kg/kg 0,0067    

      

Skaičiavimai      

Formulė 18 mišgabenamas_tvartas_TAN 2817,92    

Formulė 19 mišgabenamas-tvartas_kietas_N 6515,42    

Kontrolė   0    
 

Žingsnis 8.  Bendro-N ir 

TAN patenkančio į 

mėšlidę skaičiavimas 

(visam mėšlui)      

  xsaugojimas_srutos 1    

  xsaugojimas_kietas 1    

Skaičiavimai       

Formulė 20 msaugojimas_srutosTAN 0,00    

Formulė 21 msaugojimas_srutos,N 0,00    

Formulė 24 msaugojimas_kietas_TAN 2817,92    

Formulė 25 msaugojimas_kietas_N 6515,42    

      

Mėšlo tiesiogiai išvežamo 

į laukus  kiekiai :      

Formulė 22 mtręšimas_tiesiogiai_srutos_TAN 0,00    

Formulė 23 mtręšimas_tiesiogiai_srutos_N 0,00    

Formulė 26 mtręšimas_tiesiogiai_kietas_TAN 0,00    

Formulė 27 mtręšimas_tiesiogiai_kietas_N 0,00    

      
Žingsnis 9. TAN 

skaičiavimas, iš kurio 

srutų sandeliavimo metu 

bus emisijos 

     

Įvesties duomenys       

  fmin 0,1    

      

Skaičiavimai      

Formulė 28 mmsaugojimas_srutos_TAN 0,00    
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Žingsnis 10.  Saugojimo 

emisijų skaičiavimas 

     

Skaičiavimai      

Formulė 29 Esaugojimas_srutos_NH3 0,000    

Formulė 29 Esaugojimas_srutos_N2O 0,000    

Formulė 29 Esaugojimas_srutos_NO 0,000    

Formulė 29 Esaugojimas_srutos_N2 0,000    

Formulė 30 Esaugojimas_kietas_NH3 760,838    

Formulė 30 Esaugojimas_kietas_N2O 56,358    

Formulė 30 Esaugojimas_kietas_NO 28,179    

Formulė 30 Esaugojimas_kietas_N2 845,376    

      
 

Suminės emisijos  NH3, kg/metus  

Šaltinis  
Tvartai, mėšlas kaip 

srutos 0 

Tvartai, kietas mėšlas 965 

Kiemai 0 

Srutų saugyklos 0 

Kieto mėšlo saugyklos 924 

Srutų laistymas 0 

Kieto mėšlo tręšimas 1081 

Ganymas 0 

Viso 2970 

 

Momentinė aplinkos oro tarša amoniaku iš tvarto Nr.1: 

NH3 moment tvartas 1 = 0,965*106 / 8760*3600 = 0,0306g/s 

 

Taršos kietosiomis dalelėmis ir LOJ skaičiavimas 

Kietųjų dalelių (KD) išmetimai iš tvarto Nr.1 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvulių 
grupė 

Gyvulių 

skaičius 
tvarte, 

vnt. 

Išmetamo iš tvarto į 

aplinkos orą KD taršos 
faktorius (TF), 

kg/metus/1 galvijui 

Metinis išmetamo iš tvarto į 
aplinkos orą KD kiekis, t/m 

Momentinis 

išmetamo iš 

tvarto į 
aplinkos orą 

KD kiekis, 

g/s 

601 
Veršeliai 170 0,59 0,1003  

  Viso: 0,1003 0,0032 
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Kietųjų dalelių (KD10) išmetimai iš tvarto Nr.1 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvulių 

grupė 

Gyvulių 
skaičius 

tvarte, 

vnt. 

Išmetamo iš tvarto į 
aplinkos orą KD10 

taršos faktorius (TF), 

kg/metus/1 galvijui 

Metinis išmetamo iš tvarto į 

aplinkos orą KD10 kiekis, 
t/m 

Momentinis 

išmetamo iš 
tvarto į 

aplinkos orą 

KD kiekis, 
g/s 

601 
Veršeliai 170 0,27 0,0459  

  Viso: 0,0459 0,0015 

 

Kietųjų dalelių (KD2,5) išmetimai iš tvarto Nr.1 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvulių 
grupė 

Gyvulių 

skaičius 
tvarte, 

vnt. 

Išmetamo iš tvarto į aplinkos orą 

KD2,5 taršos faktorius (TF), 

kg/metus/1 galvijui 

Metinis 

išmetamo iš 

tvarto į 
aplinkos orą 

KD2,5 kiekis, 

t/m 

Momentinis 

išmetamo iš 

tvarto į 
aplinkos orą 

KD kiekis, 

g/s 

601 
Veršeliai 170 0,18 0,0306  

  Viso: 0,0306 0,0010 

 

LOJ išmetimai iš tvarto Nr.1 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvulių 

grupė 

Gyvulių 

skaičius 

tvarte, 
vnt. 

Išmetamo iš tvarto į aplinkos orą 
LOJ taršos faktorius (TF), 

kg/metus/1 galvijui 

Metinis 
išmetamo iš 

tvarto į 

aplinkos orą 
KD2,5 kiekis, 

t/m 

Momentinis 
išmetamo iš 

tvarto į 

aplinkos orą 
KD kiekis, 

g/s 

601 
Veršeliai 170 8,902 1,513  

  Viso: 1,513 0,0480 

 

Tvartas Nr. 2 

Atliekant skaičiavimą vertinama, kad tvarte laikoma 350 karvių, 300 melžiamų karvių šalinamas 

skystas mėšlas, 50 užtrūkusių karvių laikoma ant tiršto mėšlo, melžiamos karvės tvarte laikomos 365 

dienas per metus, užtrūkusios karvės ganomos 185 dienas/metus. 

Melžiamos karvės 

Žingsnis 3.  Bendro N   

išsksyrimas tvartuose, 

kiemuose ir ganyklose 

     

Įvesties duomenys      

  Gyvūnų skaičius 300    

  N išsiskyrimas kg 105    

  % TAN išsiskyrimo 60    

  Laikymo tvarte laikas, d 365    

  % išsiskyrimo kieme 0    
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Skaičiavimai      

Formulė 5 m_ganantN 0,0    

Formulė 6 m_kiemeN 0,0    

Formulė 7 m_tvarteN 31500,0    

Viso   31500,0    

Kontrolė   0,000    

      
Žingsnis 4. Pasiskirstymas 

organinio-N ir TAN 

išskyrimo tarp tvarto, lauko 

kiemo bei ganyklų 

     

Įvesties duomenys      

Formulė 8 m_ganant,TAN 0,0 m_ganantN 0,0  

Formulė 9 m_kieme,TAN 0,0 m_kiemeN 0,0  

Formulė 10 m_tvarte,TAN 18900,0 m_tvarteN 31500,0  

Viso   18900,0  31500,0  

Kontrolė   0,000  0,000  

      

      
Žingsnis 5.  TAN kiekio 

skaičiavimas išsiskyrusio 

tvarte iš srutų ar kieto 

mėšlo 

     

Įvesties duomenys      

  

Gyvūnų dalis, kurių 
mėšlas  šalinamas kaip 

srutos (%) 100    

  

Gyvūnų dalis, kurių 

mėšlas šalinamas kietas 

(%) 0    

      

Skaičiavimai      

Formulė 11 mtvarte_srutos_TAN  18900,00 Formulė 12 mtvarte_srutos_N  31500,00 

Formulė 13 mtvarte_kietas_TAN  0,00 Formulė 14 mtvarte_kietas_N 0,00 

Viso   18900    31500 

Kontrolė   0,000   0,000 

      
Žingsnis 6.  Emisijų 

skaičiavimas iš tvartų ir 

kiemo 

     

Skaičiavimai      

Formulė 15 Etvarte_srotos 3780,00    

Formulė 16 Etvarte_kietas 0,00    

Formulė 17 Ekiemas 0,00    

      
Žingsnis 7. Bendro-N ir 

TAN išgabenamo iš tvartų 

skaičiavimas (tik kietam 

mėšlui) 
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Įvesties duomenys      

  Kraiko masė, kg 0    

  mkraiko kg N 0    

  fimob kg/kg 0,0067    

      

Skaičiavimai      

Formulė 18 mišgabenamas_tvartas_TAN 0,00    

Formulė 19 mišgabenamas-tvartas_kietas_N 0,00    

Kontrolė   0    

Žingsnis 8.  Bendro-N ir 

TAN patenkančio į mėšlidę 

skaičiavimas (visam mėšlui)      
  xsaugojimas_srutos 1    
  xsaugojimas_kietas 1    

Skaičiavimai       

Formulė 20 msaugojimas_srutosTAN 15120,00    

Formulė 21 msaugojimas_srutos,N 27720,00    

Formulė 24 msaugojimas_kietas_TAN 0,00    

Formulė 25 msaugojimas_kietas_N 0,00    

      

Mėšlo tiesiogiai išvežamo į 

laukus  kiekiai :      

Formulė 22 mtręšimas_tiesiogiai_srutos_TAN 0,00    

Formulė 23 mtręšimas_tiesiogiai_srutos_N 0,00    

Formulė 26 mtręšimas_tiesiogiai_kietas_TAN 0,00    

Formulė 27 mtręšimas_tiesiogiai_kietas_N 0,00    

      
Žingsnis 9. TAN 

skaičiavimas, iš kurio srutų 

sandėliavimo metu bus 

emisijos 

     

Įvesties duomenys       

  fmin 0,1    

Skaičiavimai      

Formulė 28 mmsaugojimas_srutos_TAN 16380,00    

      
Žingsnis 10.  Saugojimo 

emisijų skaičiavimas 

     

Skaičiavimai      
Formulė 29 Esaugojimas_srutos_NH3 3276,000    

Formulė 29 Esaugojimas_srutos_N2O 163,800    

Formulė 29 Esaugojimas_srutos_NO 1,638    

Formulė 29 Esaugojimas_srutos_N2 49,140    

Formulė 30 Esaugojimas_kietas_NH3 0,000    

Formulė 30 Esaugojimas_kietas_N2O 0,000    

Formulė 30 Esaugojimas_kietas_NO 0,000    

Formulė 30 Esaugojimas_kietas_N2 0,000    



Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo 

68 
 

 

Užtrūkusios karvės 

Žingsnis 3.  Bendro N   

išsksyrimas tvartuose, 

kiemuose ir ganyklose 

     

Įvesties duomenys      

  Gyvūnų skaičius 50    

  N išsiskyrimas kg 105    

  % TAN išsiskyrimo 60    

  Laikymo tvarte laikas, d 180    

  % išsiskyrimo kieme 0    

      

Skaičiavimai      

Formulė 5 m_ganantN 2661,0    

Formulė 6 m_kiemeN 0,0    

Formulė 7 m_tvarteN 2589,0    

Viso   5250,0    

Kontrolė   0,000    

      
Žingsnis 4. Pasiskirstymas 

organinio-N ir TAN 

išskyrimo tarp tvarto, lauko 

kiemo bei ganyklų 

     

Įvesties duomenys      

Formulė 8 m_ganant,TAN 1596,6 m_ganantN 2661,0  

Formulė 9 m_kieme,TAN 0,0 m_kiemeN 0,0  

Formulė 10 m_tvarte,TAN 1553,4 m_tvarteN 2589,0  

Viso   3150,0  5250,0  

Kontrolė   0,000  0,000  

      
Žingsnis 5.  TAN kiekio 

skaičiavimas išsiskyrusio 

tvarte iš srutų ar kieto 

mėšlo 

     

Įvesties duomenys      

  

Gyvūnų dalis, kurių 

mėšlas  šalinamas kaip 

srutos (%) 0    

  

Gyvūnų dalis, kurių 

mėšlas šalinamas kietas 
(%) 100    

Skaičiavimai      

Formulė 11 mtvarte_srutos_TAN  0,00 Formulė 12 mtvarte_srutos_N  0,00 

Formulė 13 mtvarte_kietas_TAN  1553,42 Formulė 14 mtvarte_kietas_N 2589,04 

Viso   1553    2589 

Kontrolė   0,000   0,000 

      
Žingsnis 6.  Emisijų 

skaičiavimas iš tvartų ir 

kiemo 
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Skaičiavimai      

Formulė 15 Etvarte_srotos 0,00    

Formulė 16 Etvarte_kietas 295,15    

Formulė 17 Ekiemas 0,00    

      
Žingsnis 7. Bendro-N ir 

TAN išgabenamo iš tvartų 

skaičiavimas (tik kietam 

mėšlui) 
     

Įvesties duomenys      

  Kraiko masė, kg 75000    

  mkraiko kg N 300    

  fimob kg/kg 0,0067    

Skaičiavimai      

Formulė 18 mišgabenamas_tvartas_TAN 755,77    

Formulė 19 mišgabenamas-tvartas_kietas_N 2593,89    

Kontrolė   0    

Žingsnis 8.  Bendro-N ir 

TAN patenkančio į mėšlidę 

skaičiavimas (visam mėšlui)      

  xsaugojimas_srutos 1    

  xsaugojimas_kietas 1    

Skaičiavimai       

Formulė 20 msaugojimas_srutosTAN 0,00    

Formulė 21 msaugojimas_srutos,N 0,00    

Formulė 24 msaugojimas_kietas_TAN 755,77    

Formulė 25 msaugojimas_kietas_N 2593,89    

      

Mėšlo tiesiogiai išvežamo į 

laukus  kiekiai :      

Formulė 22 mtręšimas_tiesiogiai_srutos_TAN 0,00    

Formulė 23 mtręšimas_tiesiogiai_srutos_N 0,00    

Formulė 26 mtręšimas_tiesiogiai_kietas_TAN 0,00    

Formulė 27 mtręšimas_tiesiogiai_kietas_N 0,00    

      
Žingsnis 9. TAN 

skaičiavimas, iš kurio srutų 

sandeliavimo metu bus 

emisijos 

     

Įvesties duomenys       

  fmin 0,1    

      

Skaičiavimai      

Formulė 28 mmsaugojimas_srutos_TAN 0,00    

      
Žingsnis 10.  Saugojimo 

emisijų skaičiavimas 
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Skaičiavimai      

Formulė 29 Esaugojimas_srutos_NH3 0,000    

Formulė 29 Esaugojimas_srutos_N2O 0,000    

Formulė 29 Esaugojimas_srutos_NO 0,000    

Formulė 29 Esaugojimas_srutos_N2 0,000    

Formulė 30 Esaugojimas_kietas_NH3 204,059    

Formulė 30 Esaugojimas_kietas_N2O 15,115    

Formulė 30 Esaugojimas_kietas_NO 7,558    

Formulė 30 Esaugojimas_kietas_N2 226,732    
 

 

 

 

Suminės emisijos 

NH3 kg/metus 

Šaltinis  
Tvartai, mėšlas kaip srutos 4590 
Tvartai, kietas mėšlas 358 

Kiemai 0 

Srutų saugyklos 3978 

Kieto mėšlo saugyklos 248 

Srutų laistymas 8608 

Kieto mėšlo tręšimas 290 

Ganymas 194 

Viso 18266 

 

Momentinė aplinkos oro tarša amoniaku iš tvarto Nr.2: 

NH3 moment tvartas 2 = (4,590+0,358) *106 / 8760*3600 = 0,1569g/s 

 

Taršos kietosiomis dalelėmis ir LOJ skaičiavimas 
Kietųjų dalelių (KD) išmetimai iš tvarto Nr.2 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvulių 
grupė 

Gyvulių 

skaičius 
tvarte, 

vnt. 

Išmetamo iš tvarto į 

aplinkos orą KD taršos 
faktorius (TF), 

kg/metus/1 galvijui 

Metinis išmetamo iš tvarto į 
aplinkos orą KD kiekis, t/m 

Momentinis 

išmetamo iš 

tvarto į 
aplinkos orą 

KD kiekis, 

g/s 

602 
Karvės 350 1,38 0,483  

  Viso: 0,483 0,0153 
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Kietųjų dalelių (KD10) išmetimai iš tvarto Nr.2 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvulių 

grupė 

Gyvulių 
skaičius 

tvarte, 

vnt. 

Išmetamo iš tvarto į aplinkos orą 

KD10 taršos faktorius (TF), 
kg/metus/1 galvijui 

Metinis 

išmetamo iš 
tvarto į 

aplinkos orą 

KD10 kiekis, 
t/m 

Momentinis 

išmetamo iš 
tvarto į 

aplinkos orą 

KD kiekis, 
g/s 

602 
Karvės 350 0,63 0,221  

  Viso: 0,221 0,0070 

 

Kietųjų dalelių (KD2,5) išmetimai iš tvarto Nr.2 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvulių 
grupė 

Gyvulių 

skaičius 
tvarte, 

vnt. 

Išmetamo iš tvarto į aplinkos orą 

KD2,5 taršos faktorius (TF), 

kg/metus/1 galvijui 

Metinis 

išmetamo iš 

tvarto į 
aplinkos orą 

KD2,5 kiekis, 

t/m 

Momentinis 

išmetamo iš 

tvarto į 
aplinkos orą 

KD kiekis, 

g/s 

602 
Karvės 350 0,41 0,144  

  Viso: 0,144 0,0046 

 

LOJ išmetimai iš tvarto Nr.2 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvulių 

grupė 

Gyvulių 

skaičius 

tvarte, 
vnt. 

Išmetamo iš tvarto į aplinkos orą 
LOJ taršos faktorius (TF), 

kg/metus/1 galvijui 

Metinis 
išmetamo iš 

tvarto į 

aplinkos orą 
KD2,5 kiekis, 

t/m 

Momentinis 
išmetamo iš 

tvarto į 

aplinkos orą 
KD kiekis, 

g/s 

602 
Karvės 350 17,937 6,278  

  Viso: 6,278 0,199 

 

 

Mėšlidžių aplinkos oro tarša 

Apskaičiuotas teorinis viso ūkio metinis iš tiršto mėšlo saugojimo mėšlidėje išsiskiriančio 

amoniako kiekis M NH3 metams 1,172t/metus. Skaičiuojant įvertinama šiaudų dangos taršos mažinimo 

efektyvumas nš – 0,8. 

NH3 mėšlidės = M NH3 metams x (1-nš), t 

Kur: nš – šiaudų dangos efektyvumas mažinant taršą amoniaku; 

NH3 mėšlidės = 1,172 x (1 – 0,8) = 0,2344t 

Momentinis amoniako išmetimas iš mėšlidės: 

NH3 mėšlidės momentinis = ( 0,2344*106 ) / (8760*3600)  = 0,00743g/s; 

 

Apskaičiuotas teorinis viso ūkio metinis iš srutų saugojimo išsiskiriančio amoniako kiekis M 

NH3 metams 3,978t/metus.  
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Skaičiuojant taršą iš skysto mėšlo rezervuarų priimama, kad išmetamo amoniako kiekis 

pasiskirsto tarp atskirų šaltinių (srutų rezervuarų) pagal jų paviršiaus plotą – srutos saugomas 

esamame rezervuare Nr. K1 (šaltinis 604, 76m2 ploto) esamame rezervuare K2 (šaltinis Nr. 605 - 

707m2 ploto)  ir planuojamame rezervuare K3 (šaltinis Nr. 606 - 1257m2 ploto), bendras šaltinių 

plotas 2040m2. Skaičiuojant įvertinama numatomo naudoti probiotiko efektyvumas amoniako 

išsiskyrimui np – 0,6, šiaudų dangos taršos mažinimo efektyvumas nš – 0,8. Skaičiuojama pagal 

formulę: 

 

NH3 rezervuaro = M NH3 metams x (Sšaltinio/Srezervuarų) x (1-np) x (1-nš), t 

Kur: 

Sšaltinio
 - vieno rezervuaro paviršiaus plotas, m2; 

Srezervuarų 
 - visų rezervuarų paviršiau plotas, m2; 

np – probiotiko efektyvumas mažinant taršą amoniaku; 

nš – šiaudų dangos efektyvumas mažinant taršą amoniaku; 

 

NH3 604 = 3,978 x (76/2040) x (1-0,6) x (1 – 0,8) = 0,0119t 

NH3 604 = 3,978 x (707/2040) x (1-0,6) x (1 – 0,8) = 0,1103t 

NH3 604 = 3,978 x (1257/2040) x (1-0,6) x (1 – 0,8) = 0,1961t 

 

Momentinis amoniako išmetimas kiekvienam taršos šaltiniui: 

NH3 605 momentinis = 0,0119 x 106 / 8760 x 3600 = 0,00038g/s; 

NH3 606 momentinis = 0,1103 x 106 / 8760 x 3600 = 0,00350 g/s; 

NH3 608 momentinis = 0,1961 x 106 / 8760 x 3600 = 0,00622 g/s; 

 

Grūdų punkto aplinkos oro taršos skaičiavimas 

Ūkio teritorijoje numatoma įrengti mobilią grūdų valomąją/džiovyklą, pastatyti du grūdų 

sandėliavimo bokštus. Per metus bus valoma/džiovinama 200t javų, sudeginama iki 3,0t dyzelinio 

kuro. 

Teorinis maksimalus technologinės javų priėmimo linijos įrengimų pajėgumas svyruoja: 

priėmimo duobės pajėgumas – 20t/val, valomosios/džiovyklos – apie 5t/val. Tačiau praktikoje grūdų 

priėmimas maksimaliu pajėgumu niekada nevykdomas dėl netolygaus autotransporto atvykimo, 

padidėjusio grūdų drėgnumo. Realiai grūdų priėmimas, valymas/džiovinimas užtruks ne mažiau kaip 

pusantro karto ilgiau nei teorinis maksimalus, todėl visos technologinės linijos metinis darbo laikas 

priimamas pusantro karto ilgesnis nei teorinis. 

 

Aplinkos oro taršos šaltinių aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis iš ūkio technologinės 

įrangos apskaičiuota remiantis JAV aplinkos apsaugos agentūros (anglų kalba – US EPA) leidžiama 

metodika „Emisijų faktoriai & AP42, oro teršalų emisijų faktorių rinkinys“ (anglų kalba - „Emissions 
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factors & AP42, Compilation of air pollutant emission factors“), įrašyta į atmosferą išmetamo teršalų 

kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 

gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395. Skaičiavimai atliekami remiantis 9.9.1 skyriumi „Grūdų elevatoriai 

ir procesai“, kur pateikiami duomenys apie valytų grūdų priėmimo metu susidarančią aplinkos oro 

taršą. Pateikiami duomenys yra apibendrinti (visoms grūdų rūšims), išsiskiriančių teršalų kiekiai ne 

apskaičiuoti, o išmatuoti praktiškai ir suvidurkinti visoms grūdų rūšims.  

 

 Taršos šaltinis Nr.613. Priėmimo duobė. 

Išpylimo metu išsiskiriančių kietų dalelių kiekio skaičiavimas atliekamas remiantis metodikos  

9.9.1-1 lentele, kurioje nurodoma, kad grūdų išpylimo į priėmimo duobę metu išsiskiria 0,082kg kietų 

dalelių nuo vienos perpiltos tonos. Metinis sandėliuojamų grūdų kiekis 1800t/metus. 

Pagal metinį sandėliuojamų grūdų kiekį apskaičiuojama metinė aplinkos oro tarša: 

Mmet duobė 613= 200 x 0,082 x 10-3 = 0,0164t/metus. 

Pagal priėmimo darbo laiką 15val/metus, momentinis išmetamų dulkių kiekis: 

Mmom. duobė 613 = ( 0,0164 x 106)  / (15 x 3600) = 0,3037g/s.  

 

 Taršos šaltinis Nr.001. Valomosios ciklonas 

Valymo metu išsiskiriančių kietų dalelių kiekio skaičiavimas atliekamas remiantis metodikos  

9.9.1-1 lentele, kurioje nurodoma, kad grūdų valymo metu išsiskiria 0,034kg kietųjų dalelių nuo 

vienos išvalytos tonos grudų. Metinis valomų grūdų kiekis 200t/metus. Nutrauktas oras valomas 

ciklone, ciklono išmetimo vamzdis taršos šaltinis Nr.001. 

Pagal metinį valomų grūdų kiekį apskaičiuojama metinė aplinkos oro tarša: 

Mmet valymo 001 = 200 x 0,034 x 10-3 = 0,0068t/metus. 

Pagal valymo darbo laiką 60val/metus, momentinis išmetamų dulkių kiekis: 

Mmom. valymo 001 = ( 0,0068 x 106) / (60 x 3600) = 0,0315g/s.  

 

 Taršos šaltinis Nr.002 džiovyklos anga 

Metinis džiovinamų grūdų kiekis 200t/metus. Džiovinimo metu išsiskiriančių kietų dalelių 

kiekio skaičiavimas atliekamas remiantis metodikos  9.9.1-1 lentele, kurioje nurodoma, kad grūdų 

džiovinimo metu išsiskiria 0,1kg kietų dalelių nuo vienos išvalytos tonos grūdų. Oras iš džiovyklos 

šalinamas per ventiliatoriaus angą, taršos šaltinis Nr.002. 

Pagal metinį grūdų kiekį apskaičiuojama metinė aplinkos oro tarša: 

Mmet džiovinimo 002  = (200 x 0,1 x 10-3 ) = 0,020 t/metus. 

Pagal džiovinimo darbo laiką 60val/metus, momentinis išmetamų dulkių kiekis: 

Mmom. džiovinimo 002 = ( 0,020 x 106) / (60 x 3600) = 0,0926g/s.  
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Džiovyklos degiklyje susidarantys aplinkos oro teršalai.  

Grūdų džiovyklos darbo metu degiklyje bus deginamas dyzelinis kuras. Džiovyklos degiklio 

šiluminis našumas 0,3MW, dūmai į aplinką šalinami per kaminą, kurio aukštis H-4,0m, skersmuo D-

0,2m, žymimas kaip taršos šaltinis Nr.003.  

Kuras – dyzelinis kuras, skaičiuotinas kuro kaloringumas Qž = 10200kcal/kg = 42,70MJ/kg, 

įrangos gamintojo nurodomas maksimalus kuro suvartojimas – 27,8kg/val. Susidarančių degimo 

produktų kiekio skaičiavimas atliekamas pagal formules: 

Susidarančių dūmų tūris:  

v D = Bval. x  V+(-1)x V0  x 273+t /273 = 27,8 x  11,48 +(1.17-1) x 10,62 x 273+50/273 = 

437,0m3 /h = 0,121m3/s; 

v – teorinis dūmų kiekis, sudegus 1kg kuro (11,48m3/kg);  

 - oro pertekliaus koeficientas (1,17); 

v0 – teorinis oro kiekis, reikalingas sudeginti 1kg kuro (10,62m3/ kg); 

B – valandinis kuro  kiekis, kg/val; 

 

Dūmų tūris perskaičiuotas esant normaliomis sąlygoms: 

V D Nm3 = (v D x 273) / (273 + t) = (0,121x273)/(273+50) = 0,102Nm3/s. 

 

Maksimali galima momentinė aplinkos oro tarša azoto oksidais, kietosiomis dalelėmis ir sieros 

dioksidu degikliui apskaičiuojama pagal „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normose 

LAND43-2013“ nustatytas išmetamo teršalo ribines vertes. Skysto kuro degikliui taikomos 0,12 

≥MW<1,0 ribinės vertės: CNOx-700mg/Nm3; CKD-250mg/Nm3, CSO2-1700mg/Nm3, kurios džiovyklos 

darbo metu negalės būti viršytos. Apskaičiuojama galima maksimali aplinkos oro tarša: 

MNOx max = (CNOx * V D Nm3/s) / 1000 =  (0,102 * 700) / 1000 = 0,0714g/s; 

MKD max = (CKD * V D Nm3/s) / 1000 =  ( 0,102 * 250) / 1000 = 0,0255g/s; 

MSO2 max = (CSO2 * V D Nm3/s) / 1000 =  (0,102 * 1700) / 1000 = 0,1734g/s; 

 

Tarša anglies monoksidu skaičiuota pagal metodiką „Teršalų išmetimų, deginant kurą katiluose 

iki 30t/h, skaičiavimas“, pagal formules: 

MCO = 0.001 x  Cco x B x (1-g4/100), t/metus; Cco = g3 x R x QŽ ; 

B - kuro  kiekis, kg/val, t/metus 

g3-šilumos nuostoliai dėl kuro nepilno cheminio sudegimo; 

g4-šilumos nuostoliai dėl kuro nepilno mechaninio sudegimo; 

QŽ-kuro kaloringumas; MJ/Nm3; R-koeficientas; 
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MCO=0.001x cco x B x (1-g4/100) = 0.001x 13.88 x 7,722 x (1-0.5/100) = 0,1066g/s ; 

cco=g3 x R x QŽ = 0.5 x 0.65 x 42.70 = 13.88 ; 

 

Metinė džiovyklos aplinkos oro tarša (preliminari) 

Džiovyklos degiklyje per metus numatoma sudeginti 3t dyzelino. Metinės taršos skaičiavimas 

atliekamas pagal metodiką „Teršalų išmetimų, deginant kurą katiluose iki 30t/h, skaičiavimas“, pagal 

formules: 

MNO2 = 0.001x B x QŽ x KNO2 x (1-), t/metus;  

KNO2 - parametras apibūdinantis NOx kiekį, tenkantį 1GJ šilumos. 

 

M k.d. = B x A x f x (1-); t/metus; 

B-sudeginamo kuro kiekis kg/val, t/metus; 

A-kuro peleningumas, 

f-koeficientas; 

 -valymo įrenginių efektyvumo laipsnis. 

 

MSO2 = 0.02 x B x S x (1-’) x (1-’’), t/metus; 

S - kuro sieringumas; 

’ - pelenuose surišto sieros dioksido dalis;  

’’ -  valymo įrenginių efektyvumo laipsnis; 

  

Metinių teršalų kiekių skaičiavimas atliekamas pagal metines kuro sąnaudas: Bmet. =3,0t/metus 

; 

MCO = 0.001x cco x B x (1-g4/100)= 0.001 x 13.88 x 3 x (1-0.5/100) =  0,041 t/metus ; 

MNO2 = 0.001x B x QŽ x KNO2 x (1-)= 0.001 x 3 x 42.28 x 0.08  = 0.010t/metus; 

Mk.d. = B x A x f x (1-) = 3 x 0.025 x 0.01 x (1-0) = 0.001t/metus ; 

MSO2 = 0.02 x B x S x (1-’) x (1-’’) = 0.02 x 3 x 0.3 x (1-0.02) = 0,018 t/metus; 

 

Transporto aplinkos oro tarša 

Mobilūs taršos šaltiniai. Lengvieji automobiliai, sunkiasvoris transportas, žemės ūkio technika 

Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis įvertinama ūkio teritorijoje esantys automobilių 

privažiavimai. Per dieną į ūkio teritoriją atvažiuoja/išvažiuoja 5 lengvieji automobiliai. Per dieną į 

ūkio teritoriją atvyksta/išvyksta iki 2 sunkvežimių (išvežama produkcija, atvežamos trąšos ir kt.).  
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Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook 2016 - Last Update June 2017  (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 

d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 

2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.3.b Road transport. Skaičiavimai atliekami 

pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio 

apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.  

Ūkio teritorijoje manevruojantys krautuvai, traktoriai per metus sudegins iki 9t dyzelinio kuro 

(0,025t/dieną). Žemės ūkio technikos aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 – Update May 2017  (įrašyta į aplinkos 

ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 

apskaičiavimo metodikų sąrašą“ su vėlesniais pakeitimais). 1.A.2.f.ii Non-road mobile sources and 

machinery. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą 

Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.  

Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę: 

E = ( KSd. x EFi )/t, g/s; 

Kur: KSd – atitinkamų transporto priemonių dienos kuro sąnaudos, kg/d; 

EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro;  

t- transporto manevravimo laikas, s (lengvieji automobiliai - 1val/d, sunkvežimiai – 1val/dieną, 

traktoriai ir kita žemės ūkio technika – 9val/d); 

KSd = (Lsum x KSvid; )/1000, kg/d; 

Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km 

KSvid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos 

duomenis); 

Pradiniai duomenys 

Transporto 

paskirtis 

Transporto 

priemonių 

skaičius per 

dieną, vnt. 

Kuro 

tipas 

Tranpsorto 

priemonių  

skaičius 

pagal kuro 

tipą 

Vienos 

tranporto  

priemonės 

nuvažiuotas 

atstumas L, km 

Visų tranpsorto  

priemonių 

nuvažiuotas 

atstumas Lsum, 

km 

Vidutinės 

kuro 

sanaudos 

KSvid, 

g/km 

Kuro 

sąnau-

dos, kg/d 

KSd 

 

Lengvieji 

automobiliai 

5 
Dyzelis 3 0,45 1,35 60 0,081 

Benzinas 1 0,45 0,45 70 0,032 

LPG 1 0,45 0,45 57,5 0,026 

Sunkvežimiai 2 Dyzelis 2 0,25 0,5 240 0,12 

 

Momentinė automobilių aplinkos oro  tarša 

Automo- 
bilių 
tipas 

Kuro tipas Kuro 
sąnau- 
dos, 

kg/dieną 

CO LOJ NOx KD 

EFi, g/kg g/d g/s EFi , 
g/kg 

g/d g/s EFi , 
g/kg 

g/d g/s EFi , 
g/kg 

g/d g/s 

Lengvie- 
ji 

Dyzelis 0,081 3,33 0,27 0,00008 0,7 0,057 0,00002 12,96 1,05 0,00029 1,1 0,089 2,5E-05 

Benzinas 0,032 84,7 2,71 0,00075 10,05 0,322 0,00009 8,73 0,279 0,00008 0,03 0,001 2,8E-07 
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LPG 0,026 84,7 2,202 0,00061 13,64 0,355 0,00010 15,2 0,395 0,00011 0 0 0,0E+00 

viso: 0,00144 viso: 0,00021 viso: 0,00048 viso: 2,5E-05 

Sunkve-
žimiai 

Dyzelis 0,12 7,58 0,91 0,00025 1,92 0,230 0,00006 33,37 4,004 0,00111 0,94 0,113 3,1E-05 

Žemės 
ūkio 

technika Dyzelis 25 11,469 286,7 0,00885 3,542 88,550 0,00273 34,457 861,43 0,02659 1,913 47,83 1,5E-03 

 

 

Tarša kvapais 

Ūkio aplinkos oro tarša kvapais iš pastatų ir mėšlo/srutų saugojimo vietų apskaičiuojama 

vadovaujantis “Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių” TŪ TPT01:2009 duomenimis. 

Pagal taisyklių 197 punkto duomenis, kvapo emisijos faktoriai EFkvapo yra: 

*Vienas sąlyginis gyvulys (SG) išskiria 17OUE/s; 

*Nuo mėšlidėje laikomo mėšlo paviršiaus išsiskiria 7-10 OUE / (m2 s); 

Kvapo emisija OUE/s iš kiekvieno šaltinio apskaičiuojama pagal formulę: 

E kvapo = K x EF kvapo x (1 - P) x (1 - n); 

Kur: K – sąlyginių galvijų skaičius vnt., arba mėšlo/srutų saugojimo plotas, m2; 

P – probiotikų efektyvumas, 0,6; 

n – 20cm storio šiaudų dangos efektyvumas - 0,8; 

Iš atviros siloso tranšėjos dalies, kuomet silosas yra kraunamas ir vežamas į tvartus, vyksta tarša 

kvapais. Kaip kvapų taršos šaltiniai taip pat įvertinamos ir 6 silosinės – taršos šaltiniai Nr. 607-612. 

Silosas sandėliuojamas po plėvele, todėl skaičiuojant kvapų emisiją, vertinama tik siloso pasikrovimo 

metu atidengta aikštelės dalis  - 10m2 ploto, vienos silosinės silosas šeriamas 1mėnesį . Kvapo 

emisijos faktorius iš siloso aikštelės–20 OUE/(m2s) 3. 

Kvapų kiekio skaičiavimas 

Taršos  

šaltini

o  
Nr. 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 
K 

Kvapo emisijos 

koeficientas,  

Probiotiko 

efektyvumo 

koeficientas, 
proc. 

Šiaudų 

dangos 

efektyvum
as, proc. 

Momentinė 

tarša 

kvapais, 
OUE/s 

Metinės 

taršos 

kvapais 
laikas, val. 

601 
Esamas 

tvartas T1 
88 SG 17 OUE/s 

- - 
1496 

8760 

602 
Planuojamas 

tvartas T2 
350SG 17 OUE/s 

- - 5950 
8760 

603 

Mėšlo 

saugojimas 

tiršto mėšlo 

mėšlidėje M1 

315 m2 8,5 OUE/(m2 s) 

- 80 536 8760 

604 

Srutų 

saugojimas 

K1 

76 m2 8,5 OUE/(m2 s) 

60 80 52 

8760 

                                                             
3 Odour and Air Quality Assessment Surrey Hill Energy Anaerobic Digestion Plant. Resource & 
Environmental Consultants Ltd, 2012. 
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Taršos  

šaltini

o  
Nr. 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 
K 

Kvapo emisijos 

koeficientas,  

Probiotiko 

efektyvumo 

koeficientas, 
proc. 

Šiaudų 

dangos 

efektyvum
as, proc. 

Momentinė 

tarša 

kvapais, 
OUE/s 

Metinės 

taršos 

kvapais 
laikas, val. 

605 

Srutų 

saugojimas 

K2 

707 m2 

 
8,5 OUE/(m2 s) 

60 80 481 8760 

606 

Srutų 

saugojimas 

K3 

1257m2 

 
8,5 OUE/(m2 s) 

60 80 855 8760 

607 Silosinė  10 m2 20 OUE/(m2 s) - - 200 720 

608 Silosinė 10 m2 20 OUE/(m2 s) - - 200 720 

609 Silosinė 10 m2 20 OUE/(m2 s) - - 200 720 

610 Silosinė  10 m2 20 OUE/(m2 s) - - 200 720 

611 Silosinė 10 m2 20 OUE/(m2 s) - - 200 720 

612 Silosinė 10 m2 20 OUE/(m2 s) - - 200 720 
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7 Priedas. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai (18 lapų) 
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8 Priedas. Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai (1 lapas) 
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9 Priedas. AAA 2018 02 12 rekomendacija Nr.(28.4)-A4-1355 dėl foninės taršos (1lapas) 
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10 Priedas. LHMT 2015 05 12 Nr.(5.58.-9)-B8-829 subrangovo pažyma dėl meteorologinių 

duomenų (1lapas) 
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11 Priedas. Duomenys apie probiotikus (9 lapai) 
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12 Priedas. Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) išrašas 
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13 Priedas. Vandens gręžinio pasas 
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14 Priedas. Informacija apie ūkyje susidarančias atliekas 
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