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Įvadas 

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje ketinama vykdyti infekuotų sveikatos priežiūros atliekų 

tvarkymą. Planuojama Infekuotų atliekų tvarkymo veikla patenka į LR planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo ĮSTATYMO 2-ą priedą planuojamos ūkinės 

veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (11.7. 

pavojingųjų atliekų šalinimas ar naudojimas, išskyrus: 11.7.1. šio įstatymo 1 priedo 9.6, 9.7 ir 9.8 

papunkčiuose nurodytą veiklą). Pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 

m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija), ligoninė vykdys atliekų naudojimo veiklą , kurios kodas 

R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis R1 veiklą, t.y. naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti. 

I. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių 
(užsakovą) 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai 
duomenys 

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, įmonės kodas 190272175, Ligoninės g. 12, Alytus, tel. 

(8-31) 55 63 01, el. p. alytus@ligonine.lt. Direktorius Artūras Vasiliauskas. 

2. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentų rengėjas 

UAB „Infraplanas“, įmonės kodas 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8 37) 

40 75 48, faks. (8 37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt. Kontaktinis asmuo: Lina Anisimovaitė, mob. 

tel. (8 62) 93 10 14. 

II. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Infekuotų sveikatos priežiūros atliekų tvarkymo veikla 

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje. 

Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo pakeitimo 2017-11-01 Nr. XIII-529 (paskelbta TAR 2017-07-05) 2 priedo sąrašo: 

 Planuojama Infekuotų atliekų tvarkymo veikla patenka į LR planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo ĮSTATYMO 2-ą priedą planuojamos 
ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą 
(11.7. pavojingųjų atliekų šalinimas ar naudojimas, išskyrus: 11.7.1. šio įstatymo 1 priedo 9.6, 
9.7 ir 9.8 papunkčiuose nurodytą veiklą). 

 Pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. 
įsakymo Nr. D1-831 redakcija), ligoninė vykdys atliekų naudojimo veiklą, kurios kodas R12 
Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis R1 veiklą t.y. naudojimas 
kurui arba kitais būdais energijai gauti. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos. 

Infekuotų sveikatos priežiūros atliekų tvarkymas bus atliekamas Alytaus apskrities S. Kudirkos 

ligoninėje, esančioje Ligoninės g. 12, Alytaus mieste, priklausančiame sklype, kurio Kad. Nr. 

mailto:info@infraplanas.lt
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1101/0013:205, šio sklypo plotas – 6,8335 ha, žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo 

naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorija. 

Įgyvendinus analizuojamo projekto sprendinius, sklypo užstatymas nesikeis, naują veiklą 

numatoma vykdyti jau esančiame, ligoninei priklausančiame pastate, įrengiant nukenksminimo 

aparatą atskiroje patalpoje. Šiuo metu sklype užstatyta teritorija sudaro 6,8335 ha.  

Naujai planuojamai ūkinei veiklai naujos infrastruktūros kurti nereikės, šiuo metu esančios 

infrastruktūros visiškai pakaks. 

 

1 pav. Analizuojamos teritorijos situacijos planas 

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir 
pajėgumai.  

Produkcija. 

Alytaus apskrities ligoninė planuoja vykdyti susidarančių infekuotų atliekų nukenksminimą, jas 

skaidant ir termiškai apdorojant. Ligoninė yra įsigijusi NEWSTER SYSTEM NW 5 modelio įrenginį.  

Įrenginyje bus apdorojamos šios atliekos:  

 18 01 01 aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03);  

 18 01 02 kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 
nurodytus 18 01 03); 

 18 01 03* atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų 
išvengta infekcijos; 

 18 01 04 atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų 
išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, 
vystyklai);  

 18 02 01 aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 02 02);  

 18 02 02* atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų 
išvengta infekcijos;  

 18 02 03 atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų 
išvengta infekcijos. 

Didžiausias planuojamas apdoroti atliekų kiekis 37 t/m. Tai sudarys 80 proc. įrenginio našumo. 

Didžiąją dalį sudarys pačios Alytaus ligoninės atliekos. Iki 1 t bus priimama papildomai iš aplinkinių 
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ambulatorijų, medicinos kabinetų, stomatologijos kabinetų. Per vieną ciklą (40 min.) apdorojama 10 

kg atliekų (žiūr. 3 Priedą NEWSTER katalogas). 

Atliekų apdorojimo įrenginys dirbs nuo 7.30 iki 19.30, 6 d.d./sav. Po apdorojimo įrenginyje 

susidarys nepavojingos degios atliekos (iš atliekų gautas kuras), kodas 19.12.10 [4]. Nukenksmintų 

atliekų svoris sudarys 70-75% pirminio svorio, todėl nukenksmintų atliekų kiekis bus apie 28 

t/metus. Šios atliekos bus perduodamos vežėjui, kuris jas pristatys galutinei atliekų utilizavimo 

įmonei (t.y. vežėjas UAB „Ekotopas“ išveš į UAB „Fortum Klaipėda“ ar kitą įmonę sudeginimui). 

Didžiausias numatomas vietoje laikomų 19 12 10 atliekų kiekis - 19 t., t.y. pusės metų kiekis. Iš 

įrenginio atliekos iškris į plastikinius maišus. Užpildyti maišai bus kraunami į uždarą metalinį 

konteinerį. Sukaupus 10 t kiekį (nes Fortum nepriima mažiau kaip 10 t.), atliekos bus išgabenamos iš 

ligoninės teritorijos. Atliekų tvarkymo būdas R 12 [4]. Numatoma ne daugiau trijų atliekų išvežimo 

kartų per metus. Numatomas 19 12 10 atliekų kaloringumas - 5000-6000 kcal/kg.  

Pateikiama įrenginio gamintojo informacija apie nukenksmintų atliekų savybes. Pridedamas 

laboratorinių tyrimų protokolas, įrodantis, kad pavojingos atliekos taps nepavojingomis. (žiūr. 

Priedas Nr. 4). 

Technologija 

Newster yra patentuota technologija, skirta kietųjų potencialiai infekuotų ligoninės atliekų 

tvarkymui, paremta aukštos temperatūros terminiu apdorojimu be atliekų deginimo. Gautos liekanos 

yra sterilizuotos, bekvapės, kruopščiai susmulkintos, sudžiovintos ir mažesnio svorio/tūrio. Įrenginys 

apie 30 proc. sumažina atliekos svorį. 

Apdorojimo principas yra išbandyta, patentuota ir sertifikuota technologija (Sertifikatas ir 

Įrenginio techninė specifikacija pateikiama Ataskaitos 3 priede).  

Nukenksminimo įrenginys yra sukurtas apdoroti sveikatos priežiūros įstaigose susidarančias 

pavojingas (infekuotas) atliekas atmosferiniame slėgyje ir aukštoje temperatūroje šlapioje aplinkoje, 

kaip nurodoma žemiau pateiktoje diagramoje:  

 Pirmasis etapas: pakrovimas ir smulkinimas.  

 Antrasis etapas: skysčių išgarinimas. 

 Trečiasis etapas: nustatytos temperatūros kaitinimas ir sterilizavimas. 

 Ketvirtasis etapas: aušinimas 

 Penktas etapas: iškrovimas. 

Įrenginys bus talpinamas pagalbinėse ligoninės patalpose, šalia kurios yra garažai, ūkio dalis, 

patologinė laboratorija, morgas. Klinikiniai korpusai nutolę apie 500 metrų, individualūs namai iki 50 

metrų.  
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2 pav. Vieta kurioje numatoma įrengti atliekų nukenksminimo įrenginį 

Atliekos iš atskirų ligoninės skyrių atgabenamos į apdorojimo patalpą supakuotos nepralaidžiuose 

maišuose, kad atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką. Pakuotės 

neatidaromos, bet nedelsiant talpinamos į nukenksminimo įrenginį. Atliekos yra įkraunamos į 

sterilizacijos kamerą, dangtis uždaromas ir apdorojimo procesas yra pradedamas mygtuko 

paspaudimu. Rotorius lėtai sukasi ir smulkina medžiagą, temperatūra didėja. Pasiekus 60°C bendras 

vandens elektrinis vožtuvas atsidaro ir vanduo pradeda tekėti į aušinimo kolonas. Rotorius 

pirmiausiai sukasi lėtai, pradeda smulkinti medžiagas tuo keldamas temperatūrą. Rotorius pradeda 

suktis greičiau (pradedant nuo pirmo greičio laipsniškai pereinant prie antrojo greičio), temperatūra 

pradeda greitai kilti ir medžiagos yra galutinai susmulkinamos. Pasiekus 96–100°C temperatūra, 

temperatūra išlieka stabili, kol vanduo, esantis atliekose, visiškai išgaruoja. Po vandens išgarinimo, 

temperatūra vėl pradeda greitai kilti ir pasiekia 1500C. Pasiekus piką rotoriaus sukimasis lėtėja (iki 

pirmo greičio), o varžos yra išjungiamos. Atliekų masė yra sudrėkinama vandeniu, kad atvėstų iki 

950C. Sterilizacijos ciklas baigtas. Indas atidaromas ir produktas yra išimamas ir surenkamas į 

nerūdijančio plieno integruotą atliekų rinktuvą. Pakavimo į maišus sistema yra integruota į NEWSTER 

RNW05. Sterilizuota medžiaga yra automatiškai išmetama į plieninę dėžę, prijungtą sandaria tarpine 

prie išmetimo sistemos. Ciklo pabaigoje, po išmetimo fazės atlikimo, plieninė dėžė yra nuimama 

naudojant atraminius ratukus. Maišą būtina keisti kiekvienam naujam ciklui. Sistema yra parengta 
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naujo ciklo pradžiai. Viso ciklo metu atliekų temperatūrą realiu laiku ir labai tiksliai išmatuoja 

patentuoti jutikliai. Ciklo metu gauti duomenys yra užregistruojami ir atspausdinami įregistruotu 

spausdintuvu. 

Galutinės apdorotos atliekos yra sausos, saugios, sterilizuotos ir bekvapės. Vieno ciklo trukmė 40 

min per kurį apdorojama 10 kg atliekų.  

 
3 pav. Nukenksminimo ciklo grafikas 

 

4 pav. Sterilizatorius Newster NW5 potencialiai infekuotų sveikatos priežiūros atliekų tvarkymui 

Šalia nukenksminimo kameros statomas garų kondensavimo įrenginys. Pradėjus technologinį 

procesą ir nukenksminimo kameroje pradėjus kilti temperatūrai, iš atliekų pradeda garuoti vanduo. 

Vandens garai per kameros dangtyje įrengtą filtrą, kuriuo sulaikytos stambios kietos dalelės subyra 
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atgal į kamerą, vakuumine sistema yra nuvedami į kondensacinį įrenginį. Įrenginyje vandens garai 

kondensuojasi (garai apipurškiami ataušintu vandeniu), aušinami, kondensatas surenkamas ir vėliau 

panaudojamas nukenksmintų atliekų aušinimui. Kondensatas technologinėje įrangoje cirkuliuoja 

uždara apytakine sistema ir naudojamas pakartotinai. Apytakinė sistema leidžia panaudoti valytą 

vandenį pakartotinai ir mažina vandens sunaudojimą. Kondensatas nuo kietų dalelių pastoviai 

valomas sistemoje įrengtame kondensato filtre. Apytakinė sistema vandeniu papildoma iš 

vandentiekio sistemos. Įrenginys jungiamas prie vandens tiekimo bei kanalizacijos. Vandens 

sąnaudos: 0,0019 m3/kg*37000 kg/metus=70,3 m3/metus. 

Kondensavimo įrenginyje nesusikondensavę garai šalinami į aplinką. Prieš orą pašalinant į aplinką, 

jis yra valomas dviejų lygių aktyvintos anglies filtru ir absoliutaus valymo anglies filtru, kurio 

efektyvumas yra >99,99%. Anglies filtre į aplinką šalinami garai yra galutinai išvalomi nuo kvapo, 

absoliutaus valymo filtre galutinai išvalomi nuo kietų dalelių, todėl aplinkos oro tarša nenumatoma, 

garų šalinimo angos nebus aplinkos oro taršos šaltiniai. Filtrų sistema bus periodiškai tikrinama, o 

filtrai keičiami kas 6 mėn. Iš viso į aplinką šalinami garai pereina 4 valymo etapus: 

 1. Dangčio filtras (sulaikomos stambios kietos dalelės); 

 2. Nutraukiamų garų kondensatorius (garai apipurškiami vandeniu, kondensuojasi, kietos 
dalelės išplaunamos kartu su kondensatu, patenka į kondensato sistemą); 

 3. Dvigubas aktyvintos anglies filtras (sulaikomi kvapai, organinės medžiagos); Filtras 
keičiamas kas 6 mėn.  

 4. Absoliutaus valymo anglies filtras, kurio veikimo efektyvumas >99,98% (sulaikomos 
likusios smulkios kietos dalelės). Filtras keičiamas kiekvienais metais. 
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5 pav. NEWSTER filtrai  

Triukšmo lygį sumažina poliuretano skydai. Garso matavimai atlikti prie įrenginio patalpoje pagal 

UNI EN ISO 3746 ir UNI EN ISO 11202. Nustatytas triukšmo lygis: 70 -76 db (A) (žiūr. 3 Priedas 

deklaracija). 

Prietaisas gali būti įdiegiamas įprastoje patalpoje, net ir mažo dydžio, kurioje yra vėdinimas, 

tinkamos galios elektros lizdas ir jungtis į vandens tiekimą bei kanalizaciją. 
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6. Žaliavų, pavojingų ir nepavojingų cheminių medžiagų, preparatų (mišinių), 
radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas; 
planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių 
žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis. 

Žaliavų, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių 

medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją). 

Planuojamos ūkinės veiklos metu patalpų priežiūrai ir darbuotojų higienai yra naudojamos 

elementarios patalpų priežiūros ir asmeninės higienos priemonės. Taip pat bus naudojamos 

specialios dezinfekcinės priemonės: asmens higienos dezinfekantas STERILIUM MED, per metus 

numatoma sunaudoti apie 20 litrų šios medžiagos (pavojingumas – pavojinga aplinkai) bei įvairių 

paviršių ir grindų ploviklis STEP UNIWACH AS, per metus numatoma sunaudoti apie 40 litrų šios 

medžiagos (pavojingumas – nepavojinga). 

Radioaktyviųjų medžiagų naudojimas. 

Analizuojamo objekto eksploatavimo metu radioaktyvios medžiagos nenaudojamos.  

Pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant 

atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas. 

Įrenginyje bus apdorojamos šios atliekos (žiūr. 5 priede): 18 01 01; 18 01 02; 18 01 03*; 18 01 04; 18 02 01; 
18 02 02*; 18 02 03 (žiūr. 0 sk.). Didžiausias planuojamas apdoroti atliekų kiekis 37 t/m. Tai sudarys 80 proc. 
įrenginio našumo. Didžiąją dalį sudarys pačios Alytaus ligoninės atliekos. Iki 1 t iš šio skaičiaus bus priimama 
papildomai iš aplinkinių ambulatorijų, medicinos kabinetų, stomatologijos kabinetų. Po apdorojimo įrenginyje 
susidarys nepavojingos degios atliekos (iš atliekų gautas kuras), kodas 19.12.10 [4]. Didžiausias numatomas 
vietoje laikomų 19 12 10 atliekų kiekis - 19 t., t.y. pusės metų kiekis.  

7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės. 

Analizuojamo objekto eksploatavimo metu bus naudojamas šaltas ir karštas vanduo. Jis bus naudojamas 
įrenginio veiklos metu bei patalpos plovimui. Vanduo bus tiekiamas miesto vandentiekio tinklais.  

Per metus numatoma sunaudoti iki 80 m3 vandens. 

8. Energijos išteklių naudojimas. 

Planuojamos vykdyti veiklos metu vienintelis numatomas naudoti energijos išteklius yra elektros energija. 
Per metus numatoma sunaudoti 12,95 MW elektros energijos.  

Elektros energijos suvartojimas 0,35 kWh/kg *37000 kg/metus=12,95 MW/metus. 

9. Atliekų susidarymas. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys gamybinės atliekos. Statybinių, buitinių atliekų susidarymas 
nenumatomas. 

Gamybinės atliekos. Atliekų nukenksminimo įrenginyje kitokios atliekos nei numatyta technologiniuose 
procesuose nesusidarys. Per metus numatoma nukenksminti 37 t infekuotų medicininių atliekų. 
Nukenksmintų atliekų svoris sudarys 70-75% pirminio svorio, todėl nukenksmintų atliekų kiekis bus apie 28 
t/metus, atliekos žymimos kodu 19.12.10. Sukaupus 10 t kiekį, šios atliekos bus perduodamos vežėjui, kuris 
jas pristatys galutinei atliekų utilizavimo įmonei (t.y. vežėjas UAB „Ekotopas“ išveš UAB „Fortum Klaipėda“ ar į 
kitą įmonę sudeginimui). Atliekų tvarkymo būdas R 12 [4]. Atliekos nukenksminimui atvežamos maišuose, kurie 
nukenksminami kartu su atgabentomis atliekomis.  

Įrangos darbo metu susidarys filtrų atliekos: anglies filtrai (19 09 04) (nepavojinga atlieka), kondensato 
filtrai (16 02 09) (nepavojinga atlieka) bei plovimo medžiagų pakuočių atliekos. Susidariusios atliekos bus 
kaupiamos ir sukaupus jų tam tikrą kiekį bus perduotos pavojingas ir nepavojingas atliekas tvarkančiai įmonei 
pagal iš anksto pasirašytą sutartį. 
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10. Nuotekų susidarymas. 

Planuojamos vykdyti infekuotų sveikatos priežiūros atliekų tvarkymo veiklos metu susidarys gamybinės 
nuotekos. Buitinių ir paviršinių (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekų susidarymas nenumatomas, nes planuojama 
veikla bus vykdoma esamose ligoninės patalpose.  

Gamybinės nuotekos susidarys tiek patalpos plovimo metu tiek atliekų sterilizavimo metu. Numatoma, kad 
per metus gali susidaryti iki 80 m3 gamybinių nuotekų. Sterilizacijos metu susidaro apie 70 m3 nuotekų 
(kondensato) ir nedidelė dalis nuotekų apie 10 m3 gali susidaryti patalpos plovimo metu. Susidarysiančios 
gamybinės nuotekos bus nuvedamos į centralizuotus miesto nuotekų tinklus pagal sutartį su Dzūkijos 
vandenimis (6 Priedas). 

Vanduo, kuris bus išleidžiamas į kanalizaciją sterilizacijos metu, buvo tiriamas laboratorijoje ir nustatyta, 
kad taršos elementų kiekis neviršija pavojingų medžiagų DLK, išleidžiamų į nuotekų surinkimo sistemą ir 
atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus [5] (žiūr. 4 priedas, Nuotekų tyrimai, pridėtas vertimas į 
LT). 

11. Cheminės taršos ir susidarymas ir jos prevencija. 

Cheminė tarša į atmosferos orą apdorojant infekuotas medicinines atliekas įrenginiu NEWSTER NW 5 yra 
nereikšminga ir nekelia rizikos žmonių sveikatai. Išvada pateikta remiantis žemiau pateiktais motyvais: 

1. Prieš išleidimą į atmosferą iš įrenginio NEWSTER NW 5, oras yra apdorojamas aktyviu anglies filtru, 
o tada absoliučiu filtru. FIltrų efektyvumas yra 99,98%. Anglies filtrai sulaiko kvapus ir organines 
medžiagas (4 Priedas), absoliutus valymo filtras sulaiko likusias kietasias daleles. Įvertinus šias 
priemones įrenginio techninėje specifikacijoje yra nurodoma (3 Priedas,  NWESTER katalogas), kad 
oro emisijos, išleidžiamos iš įrenginio, atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus. Duomenys, 
patvirtinantys filtrų efektyvumą, pateikti 4 priede.  

2. Duomenų apie cheminės taršos išsiskyrimą (emisijas) vykdant infekuotų medicininių atliekų 
apdorojimą pagal pateiktą technologiją nėra Aplinkos ministerijos patvirtintose skaičiavimo 
metodikose. 

3. Cheminės taršos išsiskyrimas nenurodytas Aplinkos apsaugos agentūrai pateiktose informacijose 
atrankai dėl PAV atlikti vykdant analogiškas veiklas Rokiškio, Panevėžio ir Vilniaus universitetinėje 
ligoninėje ir atitinkamose Atrankos išvadose. 

4. Infekuotų medicininių atliekų apdorojimo apimtys yra nedidelės. Didžiausias planuojamas apdoroti 
atliekų kiekis 37 t/m. 

12. Mikrobiologinė tarša 

Mikrobiologinės taršos tyrimai po medicininių atliekų sterilizacijos buvo atlikti akredituotų laboratorijų, 
tyrimų protokolai pridedami 4 Priede. Gauti rezultatai patvirtino, kad medžiaga, paimta po sterilizavimo ciklo, 
yra sterili, atliekos yra nepavojingos, cheminių medžiagų koncentracija atitinka ES ribines vertes.  

13. Triukšmas 

Įrenginys bus talpinamas pagalbinėse ligoninės patalpoje, su įrengta mechaninė vėdinimo sistema, šalia 
kurios yra garažai, ūkio dalis, patologinė laboratorija, morgas. Klinikiniai korpusai nutolę apie 500 metrų, 
individualūs namai iki 50 metrų. 

Aparato skleidžiamą triukšmo lygį sumažina poliuretano skydai. Garso matavimai atlikti prie įrenginio 
patalpoje pagal UNI EN ISO 3746 ir UNI EN ISO 11202. Nustatytas triukšmo lygis: 70 -76 dB(A) (žiūr. 3 Priedas, 
deklaracija). 

Įvertintas įrangos skleidžiamas triukšmo lygis darbuotojų, gyventojų, ligonių saugai: 

 Darbuotojų sauga. Patalpoje skleidžiamas triukšmo lygis vertinamas vadovaujantis 
darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatais [6] ribinė triukšmo 
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ekspozicijos vertė ir viršutinė bei žemutinė ekspozicijos vertės nustatomos pagal kasdienius 
triukšmo ekspozicijos lygius bei didžiausius akimirkinius garso slėgius ir yra tokios: 

 ribinė ekspozicijos vertė: LEX, 8h = 87 dB(A) ir atitinkamai ppeak = 200 Pa (140 dB (C), kai  

 viršutinė ekspozicijos vertė: LEX, 8h = 85 dB(A) ir atitinkamai ppeak = 140 Pa(137 dB (C), kai 
pamatinis slėgis 20µmiuPa); 

 žemutinė ekspozicijos vertė: LEX, 8h = 80 dB(A) ir atitinkamai ppeak =112 Pa(135 dB (C), kai 
pamatinis slėgis 20µmiuPa). 

Išvada: NEWSTER skleidžiamas triukšmo lygis yra mažesnis nei žemutinė ekspozicijos vertė, 

nustatyta darbuotojų saugai užtikrinti.  

 Ligonių sauga. Vertinimas atliktas vadovaujantis Higienos norma HN 33 :2011. Stacionarinių 
asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatose Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA turi 
būti užtikrintas dieną 45, vakare 40, naktį 35. Kadangi patalpa yra nutolusi nuo klinikinių 
korpusų, įrenginys neįtakos triukšmo padidėjimo ligoninės palatose.  

NEWSTER skleidžiamas triukšmas neturės jokio poveikio ligonių saugai.  

 Gyventojų sauga. Į aplinką skleidžiamas triukšmo lygis nuo įrenginio įvertintas pagal pastato 
sienų storį. Patalpos sienos yra sudarytos iš silikatinių plytų, kurių garso izoliacijos rodiklis 
siekia ~ 40 dB(A). Priimant, kad aparatas kelia 76 dB() triukšmo lygį, tokiu atveju išorės 
aplinkoje už sienos (lauke) triukšmo lygis siektų 36 dB(A). Skleidžiamas triukšmo lygis 
gyvenamojoje aplinkoje 50 m atstumu atitiks HN 33:2011 ribines vertes.  

 Transporto padidėjimas išvežant nukenksmintas atliekas bus labai neženklus, bus vežama ne 
daugiau 3 kartų per metus. 

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų 
įvykių, situacijų bei jų tikimybė ir jų prevencija. 

Vadovaujantis „Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatais“ (Žin., 2001, 
Nr.56-1999), įmonė bus priskiriama veiklos sritims, kuriose tikėtinas biologinių medžiagų poveikis. Pagal šių 
nuostatų reikalavimus, prieš pradėdama veiklą įmonė privalės nustatyti sąlyčio ir galimo poveikio 
darbuotojams pobūdį, laipsnį ir trukmę, kad būtų galima įvertinti darbuotojų saugai ir sveikatai gresiančią riziką 
bei nustatyti priemones, kurių reikės imtis. Nustačius galimą rizikos lygį, įmonėje bus taikomos visos reikalingos 
rizikos mažinimo priemonės, parengiamas bendras avarijų prevencijos planas ir apie tai informuojamas 
kiekvienas darbuotojas, kaip elgtis susidarius su biologinėmis medžiagomis susijusiai avarinei situacijai. Įmonės 
veiklos metu, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatus, bus laikomasi visų reikalaujamų saugumo priemonių, kad 
ekstremalių situacijų būtų išvengta, vykdomi darbuotųjų mokymai ar atestavimai. 

Pasaulinės sveikatos organizacijos leidinyje „Saugus sveikatos priežiūros atliekų tvarkymas“ (Safe 
management of wastes from health-care activities II leidimas, 2014) 11.3.2 skyriuje nurodoma, kad 
nenukenksmintoms atliekoms išbyrėjus, reikia atlikti valymo darbus. Naudojant asmenines saugos priemones 
atliekas surinkti į atitinkamus atliekų maišus, jei reikia panaudojant sorbentus. Užteršta vieta turi būti valoma 
dezinfekcinėmis priemonėmis, taip pat valomi ir surinkimui panaudoti įrankiai.  

Galimos rizikos susijusios su medicininių atliekų tvarkymu apibūdinamos Valstybinio visuomenės sveikatos 
centro parengtame leidinyje „Aplinkos sveikata. Medicininės atliekos. Geros praktikos vadovas“. Leidinyje 
didžiausias dėmesys yra skiriamas darbuotojų, vykdančių atliekų tvarkymą saugai ir sveikatai, nurodomi 
esminiai saugos reikalavimai, galimos ekstremalios situacijos susijusios su šia veikla neišskiriamos, pateikiami 
nurodymai dėl paviršių, turėjusių sąlytį su infekuotomis medžiagomis ar jų pakuotėmis. „Daugkartinio 
naudojimo atliekų konteineriai valomi ir dezinfekuojami kaip aplinkos daiktai ir paviršiai pagal įstaigos rašytinį 
patalpų ir aplinkos daiktų valymo bei dezinfekcijos planą. Aplinkos daiktai ir paviršiai po sąlyčio su krauju ir (ar) 
kūno skysčiais dezinfekuojami. Užteršti paviršiai (išsipylęs kraujas ir kiti kūno skysčiai, jų purslai, dėmės) valomi 
ir dezinfekuojami. Mažas (iki 10 ml) skysčio kiekis nuvalomas ir paviršius dezinfekuojamas. Didesnis (daugiau 
10 ml) skysčio kiekis pirmiausiai dezinfekuojamas, tada valomas. Dezinfekuojama chloro preparatais (natrio 
hipochlorito tirpalu, natrio izocianūrato granulėmis ir tirpalais) arba kitais vidutinio lygio cheminės 
dezinfekcijos preparatais ant paviršių išsipylusiems ar išsitaškiusiems kūno skysčiams dezinfekuoti. 
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Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal gamintojo rekomendacijas, laikomasi dezinfekcijos preparatų 
saugos duomenų lapuose nurodytų sveikatos saugos taisyklių“. 

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas rekomendacijas, numatoma preliminari veiksmų seka, kuomet 
nenukenksmintos atliekos patenka į darbo aplinką. 

Situacijoje, kuomet sterilizavimo procesas sustoja pilnai neužbaigtas (mechaninis gedimas, nutrūkęs 
elektros energijos tiekimas ar pan.), infekuotos nenukenksmintos atliekos iš sterilizavimo kameros turės būti 
šalinamos rankiniu būdu. Tokiu atveju darbuotojas naudos reikalingas papildomas saugos priemones, atliekos 
iš įrangos bus šalinamos į atitinkamą sandarią pakuotę, o visi paviršiai (konteineris, grindys, įrankiai, įranga), 
turėję sąlytį su infekuotomis atliekomis, nedelsiant valomos dezinfekcinėmis priemonėmis, biologinės taršos 
pavojus pašalinamas. 

Šie veiksmai bus detaliai analizuojami ir pateikiami raštiškai numatomose rengti instrukcijose atskiroms 
darbo vietoms, avarijų prevencijos plane ir kituose veiklos vykdymui reikalinguose įmonės vidaus 
dokumentuose. 

Sutrikus technologiniam procesui, nenukenksmintos atliekos kaupiamos nebus. Technologinio proceso 
sutrikimo atveju, patalpose esančios nenukenksmintos atliekos bus apdorojamos ligoninėje esamu įrenginiu, 
atliekas apdorojančiu mikrobangomis arba perduodamos kitiems analogiškų atliekų tvarkytojams 
nukenksminimui, papildomi kiekiai nepriimami. 

Planuojamos ūkinės veiklos technologinė įranga bus automatizuota, technologiniai procesai kontroliuojami 
kompiuterio, ekstremalios situacijos nenumatomos. 

Šios įrangos naudojimas leidžiamas tik apmokytam personalui: 

 Personalas, kuri gavo tinkamus apmokymus darbui su įranga bei kuris žino įrangos vartotojo 
vadovo ir pridedamos dokumentacijos turinį; 

 Serviso ir priežiūros personalas turi būti apmokytas remontuoti automatizuotas įrangas ir 
įgaliotas prijungti bei atjungti elektros tiekimą, atidaryti, įžeminti ir dirbti su elektros 
grandinėmis, komponentais ir sistemomis pagal tai, kas nurodoma saugumo reglamentuose. 

Prietaisas yra sukurtas su toliau pateiktomis apsaugos priemonėmis nuo nelaimingų atsitikimų. Dėl bet 
kokios priežasties pastarosios priemonės negali būti pašalintos: 

 Elektrinė įranga pagal standartą EN 60204-1; 

 Papildomos grandinės turi žemą įtampą (24V); 

 Sterilizacija kameroje atliekama žemesniu nei atmosferinis slėgis; 

 Pagrindinis elektrinis atjungimo jungiklis ir elektrinės plokštės durys turi vidinį užraktą; 

 Elektrinis vidinis užraktas apsaugo nuo rotoriaus paleidimo, jeigu dangtis nėra uždarytas 
tinkamai; 

 Elektrinis vidinis užraktas apsaugo nuo dangčio atidarymo rotoriaus judėjimo metu; 

 Norint uždaryti dangtį, vartotojas pirmiausiai turi atrakinti saugumo stūmoklį; 

 Sistema turi savaiminio tikrinimo funkciją, kuri patvirtina išleidimo durų uždarymą; 

 Įtempimo trūkumo atveju, kameros dangtis ir išleidimo durys išlieka sandariai uždarytos; 

 Gedimo atveju įrenginys sustoja geriausiomis sąlygų leidžiamomis higienos ir saugumo 
sąlygomis. 

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai. 

Dėl analizuojamo objekto įrengimo ir eksploatacijos rizika žmonių sveikatai dėl fizikinės, cheminės ir 
biologinės taršos nenumatoma. Atlikti laboratoriniai tyrimai užtikrina saugius žmonių sveikatai taršos rodiklius.   

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ar planuojama ūkine 
veikla. 

Planuojama ūkinė veikla neįtakos kitų vykdomų ar planuojamų vykdyti veiklų. 
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17. PŪV vykdymo terminai ir eiliškumas. 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma neribotai. 

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, adresu Ligoninės g. 12, 
Alytuje, sklypo Kad. Nr. 1101/0013:205. 

Teminis žemėlapis su gretimybėmis pateiktas 6 paveiksle.  

 

6 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

Sklypas (Kad. Nr. 1101/0013:205), kuriame planuojama vykdyti infekuotų atliekų nukenksminimą, priklauso 
UAB „Litesko“ ir Lietuvos Respublikai. Taip pat šiame sklype sudarytos panaudos sutartys: Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnyba prie SAD ministerijos (panaudos sutartis 2003-12-23, Nr. M11/2003-141, 
nuomojamas plotas 0,04 ha, sutartis neterminuota), VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė (panaudos 
sutartis 2003-12-23, Nr. M11/2003-141, nuomojamas plotas 6,8335 ha, sutartis neterminuota).   

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų 
funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal 
patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, 
urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių 
atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos. 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, adresu Ligoninės g. 12, 
Alytuje, sklypo Kad. Nr. 1101/0013:205. Teritoriją sudaro vienas sklypas: 

 Ligoninės g. 12, Alytus, kadastrinis Nr. 1101/0013:205 Alytaus m. k.v., unikalus Nr. 4400-0165-6364, 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomenės paskirties teritorijos. 
Žemės sklypo plotas yra 6,8335 ha, užtatytas plotas 6,8335 ha. Šio sklypo žemės nuosavybės teisės 
priklauso UAB „Litesko“ ir Lietuvos Respublikai. Sudarytos panaudos sutartys su Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnyba prie SAD ministerijos ir VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine, 
kurių galiojimas – neterminuotas.  
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Sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

 XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos 
zonos. 

 I.Ryšių linijų apsaugos zonos;  

 XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tiklų apsaugos zonos; 

 Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje; 

 XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; 

 VI. Elektros linijų apsaugos zonos. 

 

7 pav. Ištrauka iš Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano brėžinio 

Remiantis Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano brėžiniu, analizuojamas objektas patenka į 
specialiųjų kompleksų teritorijas.  

Alytaus mieste 2018 metų pardžioje gyveno 51 561 gyventojas. Artimiausios apgyvendintos teritorijos: 

 Vidzgiris, nuo analizuojamo objekto, nutolęs ~740 m atstumu; 

 Likiškėliai, nuo analizuojamo objekto, nutolę ~1,5 km atstumu; 

 Putinai, nuo analizuojamo objekto, nutolęs ~2 km atstumu. 

Artimiausi gyvenamieji pastatai yra išdėstyti aplink analizuojamo objekto sklypą ir nuo įrenginio įrengimo 
vietos nutolę iki 50 m atstumu.  

Artimiausios gydymo įstaigos: 

 VšĮ “Alytaus r. savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis”, yra analizuojamame 

sklype; 

 Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, yra analizuojamame sklype; 

 S. Kilinsko privatus odos-venerinių ligų kabinetas, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 
92 m šiaurės vakarų kryptimi; 

 V. Mekionienės IĮ Akių ligų-optikos kabinetas, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 180 
m pietryčių kryptimi; 

 UAB “Pagalba ligoniui”, filialas, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 210 m pietų 
kryptimi. 
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Artimiausios ugdymo įstaigos: 

 Alytaus lopšelis-darželis “Pasaka”, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 340 m vakarų 
kryptimi; 

 Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 200 m 
pietų kryptimi; 

  Alytaus trečiojo amžiaus universitetas, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 300 m 
pietų kryptimi. 

20. Informacija apie žemės gelmių išteklius, dirvožemį, geologinius procesus 
ir reiškinius, geotopus.  

Dirvožemis. Vietovėje vyrauja smėlžemiai, nepasotinti paprastieji. Dirvožemis nekarboningas, jame vyrauja 
smėlio frakcija, pH rūgštus, nesotus bazių, negausus maistinių medžiagų, vidutiniškai humusingas. Didesnėje 
dalyje smėlžemiuose auga spygliuočių miškai.  

Geotopas – saugomas ar saugotinas, tipiškas ar unikalus, geomorfologinės ar geoekologinės svarbos 
erdvinis objektas geosferoje vertingas mokslui ir pažinimui. Artimiausioje analizuojamo objekto gretimybėje 
geotopų nėra aptinkama. Artimiausi geotopai nuo analizuojamos teritorijos nutolę daugiau kaip 5 km. 

Geologiniai reiškiniai ir procesai (erozija, sufozija, nuošliaužos, karstas). Už analizuojamos teritorijos 
sklypo ribos fiksuoti du geologiniai reikškiniai, nuošliauža (prie tilto, naujai suformuotame šlaite) ir griova (ties 
tiltu, įvyko dėl užsikimšusios lietaus kanalizacijos). Kiti geologiniai reiškiniai nutolę daugiau kaip 5 km. 

Naudingos iškasenos. Analizuojamoje teritorijoje ir artimiausioje jos gretimybėje naudingų iškasenų 
telkinių nėra. Artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys Sudvajai žvyro (ID. Nr. 1383, nenaudojamas) nutolę 
daugiau kaip 5 km. 

Požeminis vanduo. Analizuojama teritorija nesikerta ir nesiriboja su vandenvietėmis ar vandenviečių 
apsaugos zonomis. Artimiausios naudojamos vandenvietės nutolę apie 1,6 km (žr. 8 pav.): 

 VšĮ "Alytaus apskr. tub. ligoninė" (Alytaus apskr., Alytaus m. sav., Alytaus m.) vandenvietė 

(Nr. 5000), nuo analizuojamos teritorijos nutolusi ~1,6 km; 

 Vidzgirio (Alytaus m.) (Alytaus apskr., Alytaus m. sav., Alytaus m.) vandenvietė (Nr. 5), 

nuo analizuojamos teritorijos nutolusi ~2,4 km. 

Analizuojama teritorija nesikerta ir nesiriboja su mineralinio vandens vandenvietėmis ar 

vandenviečių apsaugos zonomis, atstumas iki artimiausios 3B vandenvietės apsaugos zonos yra 

didesnis kaip 500 m. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Geomorfologija
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Geoekologija&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Geosfera&action=edit&redlink=1
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8 pav. Vandenvietės ir mineralinio vandens vandenvietės (šaltinis www.lgt.lt) 

21. Informacija apie kraštovaizdį, jo charakteristiką, gamtinį karkasą, vietovės 
reljefą. 

Reljefas. Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, reljefas yra glacialino tipo, ledyno pakraščio ruožo 
potipio, susiformavęs vėlyvojo Nemuno ledynmetis, Baltijos stadijoje. Analizuojamoje teritorijoje smulkiai 
kalvotas, išraiškingų kalvų nėra. 

Kraštovaizdis. Remiantis Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano brėžiniu, analizuojamas 
objektas patenka į specialiųjų kompleksų teritorijas. Gretimybėje vyrauja mišrios gyvenamosios teritorijos 
kraštovaizdis, jame yra nuosavų namų, daugiabučių pastatų. Kraštovaizdžio draustinių ar kitų vertingų 
kraštovaizdžio objektų greta analizuojamo objekto nėra.  

Pagal kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją, analizuojama teritorija 
patenka į V1H2-d pamatinį vizualinės struktūros tipą (žr. 9 pav.), tai reiškia, kad kraštovaizdžio nežymi  
vertikalioji sąskaida (banguotas bei lėkštašlaičių slėnių kalvotas bei išreikštų slėnių kraštovaizdis 2 lygmenų 
videotopų kompleksais), horizontaliąja sąskaida vyrauja pusiau atvirų didžiaja dalimi apžvelgiamų erdvių 
kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų. 

http://www.lgt.lt/
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9 pav. Analizuojamo objekto vieta pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir 
jos tipų identifikavimo studiją (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398). Ištrauka iš Lietuvos 

kraštovaizdžio vizualinės struktūros brėžinio M 1:400 000 

Analizuojamas objektas pagal Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso 
sprendinių brėžinį, 2005 – 2015 metams patenka į Nacionalinės svarbos vidinio stabilizavimo arealo gamtinio 
karkaso teritorijas (žr. 10 pav.). 

 

10 pav. PŪV ir gamtinis karkasas (ištrauka iš Miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. miesto 
ir apylinkių gamtinio karkaso schemos) 

http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398
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22. Informacija apie saugomas teritorijas, „Natura 2000“ teritorijas. 

PŪV į nacionalinės ir europinės svarbos saugomas teritorijas nepatenka. Artimiausios saugomos teritorijos 
nuo analizuojamo objekto nutolusios didesniu nei 1,4 km atstumu (žr. 11 pav.). 

Artimiausia nacionalinės svarbos saugoma teritorija: 

 Vidzgirio botaninis draustinis, nuo PŪV nutolęs apie 1,4 km pietų kryptimi. Steigimo tikslas: 
išsaugoti natūralų Pietų Lietuvos miško kompleksą Nemuno slėnyje su retų rūšių augalų 
augimvietėmis; 

 Gulbynės ornitologinis draustinis, nuo PŪV nutolęs apie 2 km šiaurės vakarų kryptimi. Steigimo 
tikslas: išsaugoti vandens paukščių retąsias rūšis; 

Artimiausios europinės svarbos saugomos teritorijos: 

 Buveinių apsaugai svarbi teritorija - Vidzgirio miškas (LTALY0001), nuo PŪV nutolusi apie 1,4 km 
pietų kryptimi. Steigimo tikslas: 9160 Skroblynai; 91E0 Aliuviniai miškai; Skiauterėtasis tritonas; 
Raudonpilvė kūmutė; Niūriaspalvis auksavabalis; Plačialapė klumpaitė; 

 

11 pav. Saugomų teritorijų žemėlapis (šaltinis: vstt.lt) 

23. Informacija apie biologinę įvairovę.  

Miškai, kertinės miško buveinės. Ūkinė veikla numatoma ne miškingoje urbanizuotoje teritorijoje. 
Atstumas iki artimiausio miško parko yra apie 140 metrų. Artimiausi miškai priskiriami 2 specialiosios paskirties 
miškų grupės, miško parkų sklypų pogrupiams (žr. 12 pav.). 
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12 pav. Arčiausiai aptinkami miškai, jų grupės ir pogrupiai (http://www.amvmt.lt:81/vmtgis/) 

Kertinės miško buveinės. Ūkinės veiklos teritorijoje ar arti jos kertinių miško buveinių nėra. Atstumas iki 
artimiausios kertinės miško buveinės yra ~700 m (žr. 13 pav.): 

 KMB Nr. 602605, A2 tipo pušynai ir mišrūs miškai su pušimis, ši kertinė miško buveinė nuo PŪV yra 
nutolusi ~700 m atstumu; 

 KMB Nr. 602604, A2 tipo pušynai ir mišrūs miškai su pušimis, ši kertinė miško buveinė nuo PŪV yra 
nutolusi ~800 m atstumu. 
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13 pav. Kertinės miško buveinės 2017 m. (šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė miškų 
tarnyba: www.amvmt.lt:81/vmtgis/NSalygos.aspx) 

Biologinė įvairovė. PŪV yra urbanizuotoje teritorijoje, todėl vertinant artimiausias aplinkas ekspertinio 
vertinimo būdu ir remiantis esamomis duomenų bazėmis veiklos gretimybėje nenustatyta jokia gyvūnų 
migracija. Teritorijos tinkančios gyvūnų migracijai yra toliau kaip už 800 m nuo analizuojamo objekto sklypo 
ribų ir sutampa su Nemuno upės slėniais.. Analizuojama aplinka nepasižymi didele biologine įvairove. Retų ir 
saugomų rūšių pagal SRIS duomenų bazę PŪV teritorijoje ar jos gretimybėje nėra aptinkama. 

Pelkės ir durpynai. Analizuojamo objekto teritorijoje nėra aptinkama pelkių ar durpynų, artimiausios pelkės 
ar durpynai, įtraukti į Lietuvos pelkių (durpynų) žemėlapį, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolę didesniu 
nei 2,8 km atstumu. PŪV atžvilgiu arčiausiai yra aptinkamas bevardis durpingas pažemėjimas (žr. 14 pav.). 
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14 pav. Ištrauka iš Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapio (šaltinis: www.lgt.lt) 

Vandens telkiniai ir apsaugos zonos. Analizuojamas objektas nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas. 
Artimiausi atviri vandens telkiniai (žr. 15 pav.): 

 Up. Nemunas (Id. Nr. 10010001), nutolusi mažiau kaip 800 m rytų kryptimi; 

 Tvenkinys Mažoji Dailidė (Id. Nr. 10030551), nutolusi apie 1,2 km pietryčių kryptimi. 

Planuojama vykdyti veikla nepažeis paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų 
apsaugos reglamentų, patvirtintų aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 su pakeitimais. 
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15 pav. Paviršiniai vandens telkiniai (ištrauka iš Upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro) 

24. Informacija apie teritorijos taršą praeityje. 

Informacijos apie teritorijos taršą praeityje nėra. 

25. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas 
rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, 
pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu. 

Analizuojamo objekto artimiausioje gretimybėje nėra jokių rekreacinų, kurortinių ar visuomeninės 
paskirties objektų. Artimiausi gyvenamieji pastatai įvairiais atstumais išsidėstę palei analizuojamo skypo ribą, 
nuo įrenginio įrengimo vietos nutolę iki 50 m.  

Artimiausi inžineriniai objektai yra su analizuojamu objektu besiribojančios Ligoninės, Vakaro ir Tvirtovės 
gatvės.  

Planuojamas ūkinės veiklos vieta yra Alytaus miesto šiaurinėje dalyje, specializuotų kompleksų teritorijoje, 
kuri skirta ligoninių, sanatorijų, aukštųjų mokyklų, krašto apsaugos, visuomenės saugos kompleksams ir kitiems 
specializuotiems kompleksams, nurodant jų tikslinę paskirtį. Artimiausioje objekto gretimybėje įsikūrusios šios 
įmonės:  

 VŠĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis, VŠĮ Alytaus apskrities S. 
Kudirkos ligoninė, Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga, Lietuvos gailestingųjų seserų profesinės 
sąjungos Alytaus apskrities skyrius, Alytaus miesto ir rajono sveikatos apsaugos darbuotojų 
profesinė sąjunga, Alytaus Alzheimerio asociacija, Alytaus apskrities medikų frankofonų draugija 
(Ligoninės g. 12, Alytus), yra PŪV sklype; 

 Gedimono Gringio IĮ (Ligoninės g. 37, Alytus), nuo analizuojamo objekto sklypo ribos nutolusi 15 
metrų; 

  UAB “Dauga” Alytaus filialas (Ligoninės g. 35, Alytus), nutolęs nuo analizuojamo objekto sklypo 
ribos apie 16 metrų; 

 E. Sedleckio IĮ (Ligoninės g. 25, Alytus), nutolusi nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 19 
metrų; 
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 MB „Sava architektūra“ (Aukštoji g. 33, Alytus), nutolusios nuo analizuojamo objekto sklypo ribos 
apie 18 metrų; 

 UAB ”Breva", UAB „SENSUS RES", VŠĮ „Dzūkų versmė", UAB „Žiburio odontologijos klinika“, 
Daugiabučio namo savininkų bendrija Žiburio g. 4, UAB „VERSUS GROUP", MB „Senolių statyba", 
MB „Status ir Ko", Asociacija Alytaus Sąjūdis, MB „Nauji faktai", MB „Senukų statyba", MB „Finansų 
politika" (Žiburio g. 4, Alytus), nutolusios nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 81 metrą; 

 Daugiabučio namo savininkų bendrija Tvirtovės g. 9, UAB „PSS Invest“, VšĮ Paslaugų centras JUSNĖ 
(Tvirtovės g. 9, Alytus), nutolusios nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 16 metrų; 

 Teklės Sabaitienės IĮ, V. Jaciunsko individuali paminklų gamybos įmonė, Daugiabučio namo 
savininkų bendrija Tvirtovės g. 11 (Tvirtovės g. 11, Alytus), nutolusios nuo analizuojamo objekto 
sklypo ribos apie 24 metrus; 

 Daugiabučio namo savininkų bendrija Tvirtovės g. 13, Kazimieros Paršeliūnienės firma (Tvirtovės g. 
13, Alytus), nutolusios nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 52 metrus; 

 Daugiabučio namo savininkų bendrija Tvirtovės g. 15, P. Slavinsko IĮ, Ž. Kulakausko IĮ „LIGINTA" 
(Tvirtovės g. 15, Alytus), nutolusios nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 52 metrus; 

 Stanislovo Kilinsko IĮ, Daugiabučio namo savininkų bendrija Tvirtovės g. 17, L. Zabalujevos IĮ, UAB 
„Džiaulis", Garažų eksploatavimo bendrija Nr.1, UAB "Sakalėlis LT", UAB "Autveta" (Tvirtovės g. 17, 
Alytus), nutolusios nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 60 metrų. 

 

16 pav. PŪV žemės sklypo išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, 
pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu 

26. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes. 

Analizuojamoje teritorijoje yra nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų. Atstumas iki artimiausio kultūros 
paveldo objekto 65 metrai rytų kryptimi. 

Artimiausi kultūros paveldo objektai (žr. 17 pav.):  

 Alytaus žydų senųjų kapinių dalis (Unik. Nr. 22687), Alytaus miesto sav., Alytaus m., Smėlio g., 
nutolusi apie 65 m rytų kryptimi; 

  Lietuvos karių sukilėlių kapai (Unik. Nr. 31907), Alytaus miesto sav., Alytaus m., Skardžio g., nutolę 
apie 84 m šiaurės kryptimi. 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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17 pav. PŪV ir kultūros paveldo objektų schema (šaltinis: http://kvr.kpd.lt/heritage) 

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 

27. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės 
sveikatai. 

27.1. Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį 
gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizinės, cheminės, 
biologinės taršos, kvapų;  

Analizuojamo projekto įgyvendinimas neturės poveikio gyvenamąjai, rekreacinei ir visuomeninei aplinkai 
dėl fizinės, cheminės ir biologinės taršos ir kvapų susidarymo. Nustatyta, kad: 

 Atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Nukenksmintos atliekos 
žymimos kodu 19.12.10 bus nepavojingos degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras), kurios 
toliau bus saugiai perduodamos atliekų tvarkytojams.  

 Vanduo, kuris bus yra išleidžiamas į kanalizaciją, buvo tiriamas laboratorijoje ir nustatyta, 
kad taršos elementų kiekis mg/l neviršija pavojingų medžiagų DLK nuotekose išleidžiamose į 
nuotekų surinkimo sistemą.  

 Prieš išleidimą į atmosferą iš įrenginio NEWSTER NW 5, oras yra apdorojamas aktyvuotu 
anglies filtru, o tada absoliučiu filtru DOP. Filtrų efektyvumas yra 99,98%. Anglies filtrai 
sulaiko kvapus ir organines medžiagas, absoliutus valymo filtras sulaiko likusias kietąsias 
daleles. Įgyvendinus veiklą bus užtikrinta kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamojoje 
aplinkoje. 

 Kvapas į aplinką neišsiskirs, kadangi atliekos iš atskirų ligoninės skyrių atgabenamos į 
apdorojimo patalpą supakuotos nepralaidžiuose maišuose, kad atliekos negalėtų išsipilti, 
išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką. Pakuotės neatidaromos, bet nedelsiant 
talpinamos į nukenksminimo įrenginį. Sterilizacijos metu cheminių teršalų tame tarpe ir 
turinčių kvapo slenkstį, nenumatomas. Įgyvendinus veiklą bus užtikrinta kvapo 
koncentracijos ribinės vertės gyvenamojoje aplinkoje. 

 Mikrobiologinės taršos tyrimai parodė, kad po medicininių atliekų sterilizacijos nesukeliamas 
mikrobinis oro užteršimas aplinkai.  
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 Įrenginys bus talpinamas pagalbinėse ligoninės patalpoje, šalia kurios yra garažai, ūkio dalis, 
patologinė laboratorija, morgas. Klinikiniai korpusai nutolę apie 500 metrų, individualūs 
namai iki 50 metrų. Aparato skleidžiamą triukšmo lygį sumažina poliuretano skydai. Garso 
matavimai prie įrenginio patalpoje atlikti pagal UNI EN ISO 3746 ir UNI EN ISO 11202. 
Nustatytas triukšmo lygis: 70 -76 db (A). NEWSTER NW 5 skleidžiamas triukšmo lygis yra 
mažesnis nei žemutinė ekspozicijos vertė, vertinant pagal darbuotojų apsaugos nuo triukšmo 
keliamos rizikos nuostatus. Kadangi patalpa yra nutolusi nuo klinikinių korpusų, įrenginys 
neįtakos triukšmo padidėjimo ligoninės palatose. Į aplinką skleidžiamas triukšmo lygis atitiks 
HN 33:2011 ribines vertes.  

27.2. poveikis biologinei įvairovei; 

Veiklos įgyvendinimas vyks teritorijoje kuri yra urbanizuota. PŪV teritorijoje ir aplinkinėse vietovės pagal 
SRIS duomenų bazę nėra fiksuotos saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių. Ekspertinio vertinimo metu buvo 
nustatyta, kad vietovėje taip pat nevyksta intensyvi gyvūnų migracija, o artimiausios gyvūnų migracijai 
tinkamos teritorijos yra nutolusios didesniu kaip 800 m atstumu nuo analizuojamo objekto teritorijos, todėl 
nebus sukeliamas neigiamas poveikis natūralioms buveinėms, hidrologiniam rėžimui, kertinėms miško 
buveinėms, gyvūnams ir kitiems ekosistemų elementams. 

Statybos ir tolimesnė objekto eksploatacija turi būti vykdoma taip, kad apsaugotų aplinką nuo galimo 
teršalų patekimo į ją. 

27.3. poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 
2000“ teritorijoms; 

Saugomos teritorijos nuo PŪV yra nutolusios didesniu nei 1,4 km atstumu, todėl neigiamas poveikis joms 
taip pat nenumatomas. 

27.4. poveikis žemei ir dirvožemiui;  

Planuojamos ūkinės veiklos metu dirvožemis nebus nukasamas ar kitaip naudojamas, o susidarysiančios 
gamybinės nuotekos nepateks į dirvožemį. Neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas. 

27.5. poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) 
pakrantės apsaugos juostoms, jūrų aplinkai; 

Susidarysiančios gamybinės nuotekos nepateks į paviršinius bei gruntinius vandenis, jos bus nuvedamos į 
centralizuotus miesto nuotekų tinklus. Analizuojamas objektas į paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ir 
pakrantės apsaugos juostas nepatenka. Neigiamas poveikis vandeniui nenumatomas. 

27.6. poveikis orui ir klimatui;  

Planuojama veikla nėra susijusi su reikšmingu atmosferos oro teršalų išsiskyrimu. Statybos ir tolimesnės 
eksploatacijos metu neturės reikšmingo neigiamo poveikio orui ir meteorologinėms sąlygoms. 

27.7. poveikis kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui;  

Planuojamas objektas bus įrengiamas esamose ligoninės patalpose, naujų statinių statyba nenumatoma, 
todėl poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas. 

Analizuojamas objektas pagal Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso 
sprendinių brėžinį, 2005 – 2015 metams patenka į Nacionalinės svarbos vidinio stabilizavimo arealo gamtinio 
karkaso teritorijas, tačiau planuojama veikla neprieštaraus teritorijos naudojimo reglamentams. 

27.8. poveikis materialinėms vertybėms; 

Dėl planuojamos objekto statybos ir tolimesnės eksploatacijos, neigiamas poveikis materealinėms 
vertybėms nenumatomas. Nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams nebus 
vykdomas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, dėl numatomų nustatyti 
nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų nenumatomas. 
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27.9. poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms. 

Dėl planuojamos objekto statybos ir tolimesnės eksploatacijos, neigiamas poveikis kultūros paveldo 
objektams nenumatomas.  

28. Galimas reikšmingas poveikis nurodytų veiksnių sąveikai. 

Nurodytų veiksnių sąveikos poveikis nenustatytas. 

29.  Galimas reikšmingas poveikis veiksniams, kurį lemia planuojamos 
ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., 
didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių). 

Galimas reikšmingas poveikis nurodytiems veiksniams, dėl ekstremalių įvykių ir situacijų nenumatomas. 

30. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis. 

Dėl analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos tarpvalstybinis neigiamas reikšmingas poveikis 
nenumatomas. 

31. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui 
aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią. 

Priemonės, neigiamam poveikiui sumažinti nenumatomos. 

32. Literatūros sąrašas 
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Newster® NW5 
Sterilizatorius potencialiai 
infekuotų sveikatos 
priežiūros atliekų tvarkymui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newster® yra patentuota technologija, skirta kietųjų potencialiai infekuotų 
ligoninės atliekų tvarkymui, paremta aukštos temperatūros terminiu apdorojimu be atliekų 
deginimo. Gautos liekanos yra sterilizuotos, bekvapės, kruopščiai susmulkintos, sudžiovintos 
ir mažesnio svorio/tūrio.  
Apdorojimo principas yra išbandyta, patentuota ir sertifikuota technologija. Šiuo metu tai yra 
tinkamiausia alternatyva tradiciniams atliekų tvarkymo metodams, tokiems kaip deginimas. 
Technologijų patalpose naudojimas ženkliai sumažina apdorojimo įrenginių išlaidas, 
padidina higienos kokybę, gerina darbuotojų saugumą, prisideda prie pagamintų atliekų 
kiekio mažinimo, taip pat beveik iki nulio sumažina poveikį aplinkai pagal aplinkos 
išmetamųjų dujų mažinimo tendenciją ir pagal rizikos, kylančios dėl infekuotų atliekų 
gabenimo, mažinimą.  
Įranga nedaro poveikio aplinkai ir saugi  ją  aptarnaujančiam personalui.



 
 

 

 
 

 
 
 
 
NEW STER NW ®  5 p rocesų  c i k la i  

 
 
NEWSTER®NW5 konverteris-sterilizatorius yra sukurtas pavojingų sveikatos priežiūros 
atliekų (angl. HCRW) apdorojimui, veikiant atmosferos slėgiui ir aukštai temperatūrai 
drėgnoje aplinkoje. Apdorojimo procesas, įskaitant smulkinimą ir medžiagų sterilizaciją, yra 
pilnai automatizuotas ir atliekamas tame pačiame hermetiškai užsandarintoje aporojimo 
kameroje. Žemiau pateiktoje diagramoje vaizduojamas visas ciklų procesas: 
 
 
1 žingsnis: Pakrovimas ir smulkinimas  
2 žingsnis: Skysčių išgarinimas  
3 žingsnis: Perkaitinimas ir sterilizacija  
4 žingsnis: Aušinimas ir iškrovimas 
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1 žingsnis: Pakrovimas ir smulkinimas 

 
 
Operatorius pripildo kamerą sveikatos priežiūros atliekomis, uždaro dangtį ir paspaudžia 
ciklo pradžios mygtuką. Iš pradžių rotorius lėtai sukasi ir smulkina medžiagą, temperatūra 
didėja.  
 
 
 
2 žingsnis: Skysčių išgarinimas   

Temperatūra nuo 00C iki 1000C: rotorius padidina greitį, smulkinimas sumažina atliekų dydį, 
susidūrimas ir trintis gamina šilumą, temperatūra kyla greičiau iki išgarinimo stadijos. Ją 
pasiekus, temperatūra išlieka stabili, kol išgaruoja drėgmė. 
 
 
 
3 žingsnis: Perkaitinimas ir sterilizacija 

 
 
Kai užbaigiama antra stadija, temperatūra vėl didėja nuo 1000C iki 1500C (±10 C). Tada 
atliekų masė yra atvėsinama vandeniu iki 95°C.  
 
 
 
4 žingsnis: Aušinimas ir iškrovimas  3 

 

 
Atliekų masė yra pakankamai sudrėkinama vandens purkštuvu, kad atvėstų iki 95°C. 
Sterilizacijos ciklas baigtas. Indas atidaromas ir produktas yra išimamas ir surenkamas į 
nerūdijančio plieno integruotą atliekų rinktuvą. Sistema yra parengta naujo ciklo pradžiai.  
Viso ciklo metu atliekų temperatūrą realiu laiku ir labai tiksliai išmatuoja patentuoti jutikliai.  
Ciklo metu gauti duomenys yra užregistruojami ir atspausdinami įregistruotu spausdintuvu. 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
NEW STER® NW 5 de ta l i  t e chn inė  s p ec i f i ka c i ja  

 
 
 
 
Technologija: Frikcinė šilumos apdorojimo technologija  

 
- Sterilizacijos metodas 

 

Drėgna šiluma, esant aukštai temperatūrai (150 °C), 

be slėgio. 

- Kaitinimo metodas Atliekų susidūrimas ir trintis 

- Smulkinimo metodas 

 

Besisukantys peiliai ir fiksuotų apsūkų peiliai. 

Įmontuoti inde. 

- Maks. temperatūra 150 C° (± 1 C°) 

- Ciklo trukmė 35 minutės 

- Atliekų apdorojimo galia 

 

15kg/h Apytiksl. 

240 lt/h Apytiksl. 

- Sterilizacijos indo talpa 

 

100 litrų  

Ø= 480mm, H= 550mm 

- Bendra valdymo sistema 

 

PLC Siemens 1200 mikroprocesorinis kontroleris su 

Eterneto prievadu programinės įrangos įkėlimui ir 

atnaujinimui, galimos kalbos anglų, rusų, lietuvių ...  

- Valdymo pultas Siemens 1200. Skaitmeninis, su liečiamu ekranu, 

USB duomenų saugojimui ir archyvavimui  

- Išleidimo sistema Pilnai automatizuota 

  
- Avarinis ciklas  yra 

- Vandens kondensato kaupimo talpa yra 

    
 4 

 
Sistemos sudėtis:  

 

 
- Apdorojimo kamera, valdymo blokas, filtrai 

 
Viskas viename įrenginyje , 3.1m3  

 
  
- Bendras svoris: 
 

740 Kg 
 

- Spausdintuvas 
 

Įmontuotas 
 

- Vandens perdirbimo sistema 
 

Yra 
 

- Išleidimo sistema 
 

Įmontuota 

 
 



 
 

 

 
Bendros specifikacijos 

 
- Bakterijų floros, grybų, virusų, parazitų ir mikrobakterijos B subtilis ar G. stearothermophilus sporų 

deaktyvavimas prie 6 log 10 koncentracijos ir didesnės. 

- Sterilizacijos veiksmingumas atitinka STAAT III lygio kriterijų reikalavimus. 

- Visas smulkinimo ir sterilizacijos procesas vyksta tame pačiame inde. 

- Atliekos po šlifavimo, smulkinimo ir sterilizacijos negali būti atpažintos. 

Galutinės apdorotos atliekos yra sausos, saugios, sterilizuotos ir bekvapės, gali būti laikomos ilgą laiką ir 

prilyginamos buitinėms atliekoms. 

- Prietaisas tinkamas naudoti visoms žemės klimatinėms sąlygoms (tropinės liūtys, vidutinio klimato zona, 

lygumos, aukštumų zona). 

- Automatiškai atspausdinamas ciklo pranešimas. 
 
 
 
 
Išmatavimai ir svoris 

 
- 1 įrenginys (P x G x A)  950/1100x1144x1500/1200mm  

- Bendras svoris 

Sumontuoto įrenginio užimamas plotas 

740 Kg 

3.1 m3 
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Jungtys: 
 

- Patalpos dydis Apytiksl. 16m2 

- Energijos maitinimas 400 V/ 3-fazė + neutrali, 50/60Hz 

- Vandens tiekimas Čiaupo vanduo ¾ colių 

- Vandens išleidimas Maksimalus vamzdžio dydis 50 mm 

NEREIKALINGOS JOKIOS KITOS JUNGTYS 
 



 
 

 

 
 
 
Suvartojimas: 

 
 

- H2O suvartojimas 
 

0.0019 m3/kg 

- Energijos suvartojimas 0.35 kWh/kg 
 
 
 
Galia: 

 
 
Žemiau pateikta lentelė vaizduoja apdorojimo galią 10 val./dieną darbo pamainai: 

 
- Darbo val./dieną 10 

- Darbo dienos/metai 300 

- Galia/ciklas, kg 10 

- Vieno ciklo trukmė, min 40 

- Apdorojimo galia/diena 150 

- Apdorojimo galia/metai 45 000 
 

TOSE ŠALYSE, KURIOSE MEDICININIŲ ATLIEKŲ GAMYBA YRA MATUOJAMA 
1KG/LOVA/VIENA DIENA, NEWSTER® NW5 ATITINKA 100 LOVŲ ĮRENGINIŲ. 

 
 
   6 

  
 
 
Darbo duomenys: 

 
 

- Filtro grupė Dviejų pakopų anglies dulkių filtravimas ir 

absoliutus filtras 

- Temperatūros matavimas Varžiniais termometrais ir šiluminiais elementais 

- Pavojaus signalai Įmontuota vaizdo ir garso signalizacija 

- Ciklo įrašymas Laiko ir temperatūros srauto įrašymas 

- Galutinis aušinimas Apytiksl. 95 C° per H2O išgarinimą 



 
 

 

 
- Saugos prietaisai 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medžiagos 

 
 

Nerūdyjantis plienas AISI 304  

  
 
 
Apdorota medžiaga 

 
- Charakteristika Sterili, bekvapė, smulkiai susmulkinta, 

neatpažįstama, sausa 

- Tūrio sumažinimas 75%  nuo pradinio atliekų tūrio 

- Svorio sumažinimas 30% nuo pradinio atliekų svorio 
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Patvirtinimai ir sertifikatai 

 
 

- CE sertifikatas 

- ISO 9001:2008 

UNI 10384/94 
 
 

Mechaninė sterilizacijos indo dangčio blokavimo sistema - 
esant dangčio blokavimo strigčiai, atjungiamas energijos 
tiekimas į pagrindinį variklį. Kai plokštės atidarytos, žemos 
įtampos valdymas ir valdymo pultas su automatiniu energijos 
atjungimu; elektros rezistoriaus šildymo sistema naudojama 
avarinio stabdymo metu. Įmontuotas papildomas avarinis 
ciklas. 



 
 

 

 
Apdorojamos ir neapdorojamos medžiagos  

 
 
 

Apdorojamos medžiagos 
 
 

- Higieniniai paketai, sauskelnės ir vaikų sauskelnės; 

- Medžiagos ir medvilnės celiuliozė, medvilnė; 

- Vamzdeliai, kateteriai ir drenažo sistemos, užpilo rinkinys; 

- Kateteriai (šlapimo pūslės, venų, arterijų drenažas ir t.t.); 

- Jungtys prie jutiklių, grandinės ekstrakorporalinei cirkuliacijai ir dializės filtrai; 

- Kiuvetė ir vienkartiniai bei universalūs švirkštai; 

- Vienkartinės ir daugkartinio naudojimo pirštinės; 

- Vienkartinis plastikinis dženderis; 

- Vienkartinis tekstilės dženderis; 

- Užpilas; 

- Chirurginiai likučiai; 

- Maisto likučiai, ne skystis (sultinys); 

- Medžiaga tvarsčiams ir bintams; 

- Plastikinė plėvelė; 

 -     Perpylimo, šlapimo, ostomijos priežiūros, maitinimo krepšiai; 8 

 
- Plastikiniai ar stikliniai buteliukai 

- Kartoninės ar plastikinės dėžutės 

- Veidrodėliai ir šepečiai 

- Vienkartiniai segikliai 

- Pleistrai ir bintai 

- Dantys ir neatpažintos smulkios kūno dalys 

- Organiniai žemės ūkio, laboratoriniai mėginiai 

- Plokštelės ir bakterijų auginimo terpės 

- Jūrų kiaulytės ir smulkūs graužikai 

- Stikliniai konteineriai ir vaistai 

- Popierius ir panaši medžiaga 

  
  
   



 
 

 

 

 
 

 
 
 

Prieš  
 
 
 

Po  
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Neapdorojamos medžiagos 
 
 

- Organinės atliekos ir neorganiniai skysčiai (sultinys, aliejus, nuotekos, skalautas vanduo ir kt.). 

- Organinės atliekos, kurias sudaro daugiau nei 30 proc. vandens. 

- Radioaktyvios medžiagos, izotopai 

- Kompaktiškos metalo masės, didesnės nei 100 gr. 

- Dujų konteineriai ir bakai 

- Cheminiai preparatai 

- Degios medžiagos 

- Sprogios medžiagos 

- Akmenys 

- Mediena 

- Didelių gyvūnų skerdena 



 
 

 

 
Vandens perdirbimo sistema 

 
Sistema naudojama aušinančiam vandeniui surinkti iš Newster sterilizatoriaus. Vanduo yra siurbiamas į 

baką, kuris filtruoja vandenį, ir tada yra pumpuojamas atgal į sterilizatorių.  

 

Sistemą sudaro žemiau pateikti koomponentai: 

-  vandens surinkimo bakas, surenkantis aušinimo  

vandenį ciklo metu naudotą šilumos įkroviklio stulpelių viduje; 

-  vandens laikymo bakas;  

-  filtrų grupė ir siurblių grupė (2); 
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Specifikacija: 
- vandens surinkimo bako talpa : 300 l 

- vandens laikymo bako talpa : 1000 l 

- grynasis vandens sunaudojimas: 0,0001m3/kg 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Montavimo instrukcija 
 
 
Minimalus reikalaujamas plotas kvadratiniais 

metrais: 
16 m2 

Minimalus aukštis: 2,5m 

Vandens išleidimas: nuo grindų sifono d=50mm 

Jungtis su šalto vandens sistema: apgaubiamas vamzdis ¾”, aukštis nuo grindų - 

0,5m 

Elektros jungtis: 3 fazės + nulinis laidas 400V 50Hz 25kW, skirtinga 

apsauga 100A, aukštis nuo grindų 1,7 m 

Garų išleidimas: vamzdis, d - 140 mm, įvestas į sieną, išeinantis į 

išorę; atstumas nuo lubų iki vamzdžio centro yra 

250mm. 

 



 

Emisijos 
 

 

Mašinos išmetamų teršalų kiekis į orą atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus, tai įrodo sertifikatas, esantis gamintojo 

būstinėje. 

Prieš išleidžiant, oras apdorojamas dviejų sluoksnių aktyvuotos anglies filtrų sistema ir po to absoliučiu filtru. 

Absoliutaus filtro  efektyvumas yra DOP >99,99%. Vanduo, kuris išleidžiamas į kanalizaciją, atitinka reikalavimus, 

tai įrodo sertifikatas, esantis gamintojo būstinėje.  

Triukšmo lygį sumažina poliuretano skydai. Garso matavimai atliekami pagal  UNI EN ISO 3746 ir UNI EN ISO 

11202. 

Triukšmo lygis: 76 db (A)   

Aparatas netvarko jokių kitų atliekų, o tik apdorojamas atliekas. 
 
 
 

Aplinkos sąlygos ir veiklos apribojimai 
 
 
Įrenginys gali būti sumontuotas net mažo dydžio įprastinėje patalpoje, jeigu yra įrengtas ventiliavimas, 

atitinkama elektros galia ir jungtis prie vandens tiekimo bei kanalizacijos.   

Siekiant užtikrinti tinkamą sterilizatoriaus darbą, sterilizatoriaus įrenginys turi būti sumontuotas uždaroje 

patalpoje, apsaugotoje nuo atmosferos poveikio. Rekomenduojama aplinkos temperatūra: nuo  5 ° C iki 45 

° C, drėgnumas ne daugiau 95%. Įrenginys gali veikti 24 val. per dieną. 

Prašome pranešti gamintojui, jei įrenginys turės veikti ne pagal paskirtį ar susidursite su kitomis 

ekstremaliomis sąlygomis. 
 
 
 

Bendrosios garantijos sąlygos 
 

NEWSTER® įrenginiams yra taikomas pilnas 12 mėnesių garantinis laikotarpis nuo eksploatavimo pražios 

tokiu atveju, jei būtų gamyklinis brokas ar medžiagos defektai. Per šį laikotarpį NEWSTER, tiesiogiai arba 

per savo tarpininkus, įsipareigoja pakeisti arba pataisyti apdraustas defektines dalis. Be to, garantija 

nereiškia bet kokio kito tipo pinigų grąžinimo  arba kompensacijos. 

 
1. Galiojimo laikotarpis - NEWSTER® įrenginiams yra taikomas 12 mėnesių garantinis laikotarpis nuo 

eksploatavimo pražios, kurią patvirtina eksploatavimo pražios sertifikatas, pasirašytas galutinio vartotojo. 
        12 

 Šio laikotarpio pradžia nurodoma pridedamoje garantijos formoje, kuri turi būti užpildyta ir grąžinta 

NEWSTER® per 30 dienų nuo įsigijimo dienos. 

 
2. Garantijos pripažinimas - Garantija galioja tik tuo atveju, jei NEWSTER® techninis servisas patvirtina 

keičiamų detalių defektiškumą. Garantija galioja tik tuo atveju, jeigu yra padaryta žala įrenginiui, 

atsarginėms dalims ar priedams, kuriems pripažintas gamintojo gamybos brokas. 

 

3. Garantijos taikymas - NEWSTER® įsipareigoja taikyti garantiją, teikiant nemokamą detalių, pripažintų 



 

garantijos, taisymą ir pakeitimą. 

 

4. Paskirties vieta 

Garantijos apdraustos prekės turi būti nusiųstos tokiu adresu: NEWSTER System Srl, Via Pascoli, 26/28, 

47853  Cerasolo, Coriano (RN)- Italija, su nuoroda "Prekės garantiniam tikrinimui". Visas gabenimo 

išlaidas, susijusias su prekių, pripažintų draudimo, siuntimu ir grąžinimu, apmoka siuntėjas. 

 
 
Standartinis Newster® NW5 sistemos planas 
 
 

 



4 PRIEDAS. Tyrimų protokolai  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
GRANULAR  ACTIVATED CARBON 
 
ADSORPTION OF ORGANIC VAPORS UP TO 200 PPM 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Waste	  Classification	  Report	  
	  

Done	  on	  sterilized	  waste	  obtained	  from	  the	  sterilization	  
treatment	  through	  the	  use	  of:	  

	  
NEWSTER	  ®	  Machine	  Model	  NW10	  Serial	  no:	  370-‐2013	  situated	  at	  
Mediclinic	  Vergelegen	  Hospital,	  Main	  Road,	  Somerset	  West,	  Cape	  

(Newster	  S.R.L	  Italy	  manufactures	  р  	  non-‐combustion	  sterilization	  models,	  namely	  NW05	  ,	  NW05C
                         NW10,	  NW15 and NW50	   	  
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Dr	  C	  Barnardt	  	  

(PhD-‐Geochemistry)	  
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EXECUTIVE	  SUMMARY	  
 

Alloro	  Africa	  (Pty)	  Ltd	  commissioned	  Enviro	  Services	  to	  do	  the	  waste	  classification	  of	  

sterilized	   waste	   obtained	   from	   the	   sterilization	   treatment	   through	   the	   use	   of	   the	  

Newster	   System	  NW10.	   The	   treatment	   system	   is	   located	   at	  Mediclinic	   Vergelegen,	  

Somerset	   West.	   This	   evaluation	   is	   deemed	   a	   prerequisite	   to	   comply	   with	   the	  

regulatory	  requirements.	  

	  

Conclusion:	  

• The	  waste	  composition	  after	  treatment	  shows	  unrecognizable,	  shredded	  and	  

100%	  sterile	  dry	  product	  with	  minimal	  metal	  content.	  	  

• the	  sample	  has	  been	  classified	  as	  a	  Type	  3	  waste.	  This	  outcome	  is	  also	  ratified	  
by	  the	  independent	  assessment	  of	  Chemica	  S.r.l.,	  Italy.	  European	  Accreditation	  
Certificate	  no.	  206909,	  which	  classified	  the	  waste	  according	  to	  the	  European	  
standards.	  The	  waste	  can	  therefore	  be	  disposed	  of	  in	  a	  Class	  C	  waste	  site,	  
which	  is	  equivalent	  to	  a	  GLB+	  landfill	  site	  under	  the	  Minimum	  Requirements.	  

Compiled	  by	   	   	   	   	   	   	  
Dr.	  Neels	  Barnardt	  
PhD	  (Geochemistry)	  

	  
	  
	  
	  
	  
________________________________________	  

	  
Verified	  by	  
Dr.	  WAJ	  Meintjes	  
MBChB;	  DOM;	  FCPHM(SA)	  Occ	  Med;	  MMed	  (Occ	  Med)	  
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1.	   Introduction	  
	  
Various	  waste	  definitions	  exist	  globally,	  i.e.	  
	  
United	  Nations	  Environment	  Programme	  

According	  to	  the	  Basel	  Convention,	  

"'Wastes'	  are	  substances	  or	  objects,	  which	  are	  disposed	  of	  or	  are	  intended	  to	  be	  

disposed	  of	  or	  are	  required	  to	  be	  disposed	  of	  by	  the	  provisions	  of	  national	  law"	  

United	  Nations	  Statistics	  Division,	  Glossary	  of	  Environment	  Statistics	  

"Wastes	  are	  materials	  that	  are	  not	  prime	  products	  (that	  is	  products	  produced	  for	  the	  

market)	  for	  which	  the	  initial	  user	  has	  no	  further	  use	  in	  terms	  of	  his/her	  own	  purposes	  

of	  production,	  transformation	  or	  consumption,	  and	  of	  which	  he/she	  wants	  to	  dispose.	  

Wastes	  may	  be	  generated	  during	  the	  extraction	  of	  raw	  materials,	  the	  processing	  of	  

raw	  materials	  into	  intermediate	  and	  final	  products,	  the	  consumption	  of	  final	  

products,	  and	  other	  human	  activities.	  Residuals	  recycled	  or	  reused	  at	  the	  place	  of	  

generation	  are	  excluded.	  

European	  Union	  

Under	  the	  Waste	  Framework	  Directive,	  the	  European	  Union	  defines	  waste	  as	  "an	  

object	  the	  holder	  discards,	  intends	  to	  discard	  or	  is	  required	  to	  discard."	  

South	  Africa	  

According	  to	  the	  NATIONAL	  ENVIRONMENTAL	  MANAGEMENT:	  WASTE	  ACT,	  2008	  

(ACT	  NO.	  59	  of	  2008)	  –	  WASTE	  CLASSIFICATION	  AND	  MANAGEMENT	  REGULATIONS,	  

Regulation	  Gazette	  No.	  10008,	  Vol.578	  Pretoria	  23	  August	  2013,	  Regulation	  No.	  

36784,	  the	  purposes	  of	  the	  regulation	  is;	  

1. (a)	  regulate	  the	  classification	  and	  management	  of	  waste	  in	  a	  manner	  which	  

supports	  and	  implements	  the	  provisions	  of	  the	  Act;	  	  

2. (b)	  establish	  a	  mechanism	  and	  procedure	  for	  the	  listing	  of	  waste	  management	  

activities	  that	  do	  not	  require	  a	  Waste	  Management	  License;	  
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3. 	  (c)	  prescribe	  requirements	  for	  the	  assessment	  of	  the	  environmental	  risk	  

associated	  with	  disposal	  of	  waste	  to	  landfill;	  	  

4. (d)	  prescribe	  requirements	  for	  a	  waste	  manifest	  system;	  and	  	  

5. (e)	  prescribe	  requirements	  for	  the	  management	  of	  waste,	  including	  

acceptance	  criteria	  and	  restrictions	  on	  waste	  disposal	  to	  landfill.	  	  

2.	   Purpose	  
 
The	  purpose	  of	   this	   study	  was	   to	   classify	   the	  waste	   in	   terms	  of	   the	  Regulation	   and	  

validate	   the	   waste	   classification	   as	   produced	   by	   the	   NEWSTER	   ®	   sterilization	  

machine	   -‐	   Model	   NW10	   Serial	   no:	   370-‐2013	   situated	   at	   Mediclinic	   Vergelegen	  

Hospital,	  Main	  Road,	  Somerset	  West.	  

3.	   Definitions	  
 
“Sterile”	  means	  to	  render	  non-‐viable	  potential	  human	  and	  animal	  pathogens.	  

 
"Total	  Concentration	  Threshold	  (TCT)"	  means	  the	  total	  concentration	  threshold	  limit	  

or	   particular	   elements	   or	   chemical	   substances	   in	   a	   waste,	   expressed	   as	   mg/kg,	  

prescribed	  in	  section	  6	  of	  these	  Norms	  and	  Standards;	  	  

 
"Leachable	   Concentration	   Threshold	   (LCT)"	   means	   the	   leachable	   concentration	  

threshold	  limit	  for	  particular	  elements	  and	  chemical	  substances	  in	  a	  waste,	  expressed	  

as	  mg	  /I,	  prescribed	  in	  section	  6	  of	  these	  Norms	  and	  Standards;	  

	  

"the	  Act"	  means	  the	  National	  Environmental	  Management:	  Waste	  Act,	  2008	  (Act	  No.	  

59	  of	  2008);	  	  	  

	  

"the	  Regulations"	  means	   the	  National	  Norms	   and	   Standards	   for	   the	  Assessment	   of	  

Waste	  for	  Landfill	  Disposal,	  published	  under	  GN	  R635	  in	  GG	  36784	  of	  23	  August	  2013	  

and	   the	  National	  Norms	   and	   Standards	   for	  Disposal	   of	  Waste	   to	   Landfill,	   published	  

under	  GN	  R636	  in	  GG	  36784	  of	  23	  August	  2013.	   	  
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4. Validation	  of	  the	  waste	  from	  the	  NEWSTER	  ®	  system.	  
 
 
The	  following	  tests	  were	  conducted:	  

• Chemical	  analysis	  of	  waste	  after	   treatment	   for	   compliance	  with	   the	  Act	  and	   the	  

Regulations	  as	  per	  description	  in	  Definitions.	  	  The	  testing	  is	  carried	  out	  with	  a	  true	  

representative	  sample.	  

5. Test	  Methods	  
	  

Classification/Composition	  of	  Waste	  
 

5.1.1	   Sampling	  and	  analytical	  methods	  

Samples	  of	  three	  different	  loads	  were	  blended	  to	  determine	  waste	  composition	  prior	  

to	  disposal.	  Methods	  used	  as	  per	  Act	  and	  Regulations	  as	  stipulated	  in	  paragraph	  3.	  

5.1.2	   Sampling	  location	  

• Treated	  waste	  direct	  after	  treatment.	  

5.1.3	   Analytical	  Laboratory	  	  	  

• Chemical	   Analysis,	   Biograde	   Analytical	   Laboratory,	   Pretoria	   (SANAS	   Accredited	  

Laboratory)	  
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6. Results	  
	  

6.1	   Chemical	  analysis	  of	  waste	  after	  treatment	  
 
The	  waste	  was	  analyzed	  for	  TCT	  and	  LCT	  as	  per	  Act	  and	  Regulations	  as	  defined	  to	  

determine	  final	  composition	  of	  waste	  prior	  to	  disposal.	  The	  shredded	  waste	  is	  dry,	  

unrecognizable	  and	  no	  biological	  growth	  is	  detected	  after	  treatment.	  The	  waste	  is	  

sterile.	  

	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figure	  8.2:	  Waste	  after	  treatment	  

 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
See	  test	  certificate	  attached	  as	  Appendix	  1.	  
	  
The	  analysis	  was	  send	  to	  an	  independent	  waste	  classification	  expert,	  Dr	  W	  Fourie	  for	  
interpretation.	  See	  comments	  attached	  in	  Appendix	  2.	  
	  
The	  results	  were	  also	  send	  to	  an	  accredited	  international	  laboratory	  in	  Italy	  for	  
interpretation.	  See	  Appendix	  3.	  

7. Conclusion	  
	  
The	  concluding	  remarks	  can	  be	  summarized	  as	  follows;	  

• Type	  of	  Waste:	  Type	  3	  

• Landfill	  site:	  Class	  C	  
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Appendix	  1	  
	  

	  

Test	  Certificate	  	  –	  Chemical	  Composition,	  TCT/LCT	  
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COMPANY   : Enviro Services 

ADDRESS   : PO Box 3087, Somerset West, 7129 

CONTACT   : Dr. Neels Barnard 

ORDER NUMBER   : Mediclinic Waste Sample 6/2014 

DATE RECEIVED   : 2014/06/30 

LAB NUMBER(S)   : B50490 

 
 
TEST RESULTS 
 
 
 

Analysis of 1 solid sample(s) as received 

Test # :  Formaldehyde 

Method :  Aqueous extraction and NIOSH Method 3500 

Element TCT0 TCT1 TCT2 Result 

Formaldehyde  2000 8000 < 10 
 

Results in milligram per kilogram (mg/kg) 

Approximate quantitation limit signified by “ < ” followed by the limit value 
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Analysis of 1 solid sample(s) as received 

Test # :  Metal Elements 

Method :  Based on EPA Methods 3050B & 6020A 

Element TCT0 TCT1 TCT2 Result 

Arsenic, As 5.8 500 2000 < 0.1 

Boron, B 150 15000 60000 329.1 

Barium, Ba 62.5 6250 25000 10.7 

Cadmium, Cd 7.5 260 1040 < 0.1 

Cobalt, Co 50 5000 20000 < 0.1 

Chromium, Cr 46000 800000 N/A 17.9 

Chromium Hexavalent, Cr (VI) 6.5 500 2000 < 0.1 

Copper, Cu 16 19500 78000 4.2 

Mercury, Hg 0.93 160 640 < 0.1 

Manganese, Mn 1000 25000 100000 3.3 

Molybdenum, Mo 40 1000 4000 7.9 

Nickel, Ni 91 10600 42400 0.5 

Lead, Pb 20 1900 7600 104.2 

Antimony, Sb 10 75 300 4.2 

Selenium, Se 10 50 200 < 0.1 

Vanadium, V 150 2680 10720 0.2 

Zinc, Zn 240 160000 640000 542.8 

 

Results in milligram per kilogram (mg/kg) 

Approximate quantitation limit signified by “ < ” followed by the limit value 
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Analysis of 1 solid sample(s) as received 

Test # :  Inorganic Anions 

Method :  Aqueous extraction and EPA Method 9056 

Element TCT0 TCT1 TCT2 Result 

TDS    N/A 

Chloride, Cl    1295.8 

Sulphate, SO4    180.7 

Nitrate-N, NO3 as N    49.3 

Fluoride, F 100 10000 40000 15.7 

 

Results in milligram per kilogram (mg/kg) 

Approximate quantitation limit signified by “ < ” followed by the limit value 

 

 

 

 

Analysis of 1 solid sample(s) as received 

Test # :  Cyanide 

Method :  Aqueous extraction and HACH Method 8027 

Element TCT0 TCT1 TCT2 Result 

Cyanide Total, CN- (total) 14 10500 42000 < 0.1 
 

Results in milligram per kilogram (mg/kg) 

Approximate quantitation limit signified by “ < ” followed by the limit value 

 

 

 

 

 

 



	  
August	  2014,	  Revision	  1	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  13	  

	  
	  
	  
	  
	  

 

 
          

 

 

 

 

 

 
 
 
 

             CC 2006/212609/23 

 

 667 Viscountstreet 
 Elarduspark X6 
 Pretoria 
 0181 

 

CERTIFICATE OF ANALYSIS      R14-5064 
 

 Tel 
 Fax 
 Email 

:  +27 12 345 5244 
:  +27 86 637 6838 
:  admin@biograde.co.za 

 

Confidential Page 4 of 10                                                                                      2014-08-04 
 

This report relates to the specific items tested only and may not be reproduced in part or full without the written consent of Biograde. 
Tests marked with # in this report are not included in the SANAS schedule of accreditation for this laboratory. 

Analysis of 1 solid sample(s) as received 

Test # :  Organics (Volatile Organic Compounds) 

Method :  EPA Methods 5035 and 8260B 

Element TCT0 TCT1 TCT2 Result 

Benzene  10 40 < 0.1 

Carbon Tetrachloride  4 16 < 0.1 

Chlorobenzene  8800 35200 < 0.1 

Chloroform  700 2800 < 0.1 

1,2-Dichlorobenzene  31900 127600 < 0.1 

1,4-Dichlorobenzene  18400 73600 < 0.1 

1,2-Dichloroethane  3.7 14.8 < 0.1 

1,1-Dichloroethylene  150 600 < 0.1 

1,2-Dichloroethylene  3750 15000 < 0.1 

Dichloromethane  16 64 < 0.1 

Ethylbenzene  540 2160 < 0.1 

Methyl ethyl ketone  8000 32000 < 0.1 

Methyl t-butyl ether (MTBE)  1435 5740 < 0.1 

Nitrobenzene  45 180 < 0.1 

Styrene  12 48 < 0.1 

1,1,1,2-Tetrachloroethane  400 1600 < 0.1 

1,1,2,2-Tetrachloroethane  5.0 20 < 0.1 

Tetrachloroethylene  200 800 < 0.1 

Toluene  1150 4600 < 0.1 

Trichlorobenzenes (total)  3300 13200 < 0.1 

1,1,1-Trichloroethane  1200 4800 < 0.1 

1,1,2-Trichloroethane  48 192 < 0.1 

Trichloroethylene  11600 46400 < 0.1 

Vinyl Chloride  1.5 6.0 < 0.1 

Xylenes (total)  890 3560 < 0.1 

Petroleum HC’s, C6 to C9  650 2600 < 1 
 

Results in milligram per kilogram (mg/kg) 

Approximate quantitation limit signified by “ < ” followed by the limit value 
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Analysis of 1 solid sample(s) as received 

Test # :  Organics (Semivolatile Organic Compounds) 

Method :  EPA Methods 3550C and 8270D 

Element TCT0 TCT1 TCT2 Result 

Benzo(a)pyrene  1.7 6.8 < 0.1 

Di (2-ethylhexyl) phthalate  40 160 1791.0 

2,4-Dichlorophenol  800 3200 < 0.1 

2,4-Dinitrotoluene  5.2 20.8 < 0.1 

Hexachlorobutadiene  2.8 5.4 < 0.1 

PAH’s (total)  50 200 < 0.1 

Petroleum HC’s, C10 to C36  10000 40000 < 10 

Phenols (total, non-halogenated)  560 2240 < 0.1 

Polychlorinated biphenyls  12 48 < 0.1 

2,4,6-Trichlorophenol  1770 7080 < 0.1 

Aldrin + Dieldrin 0.05 1.2 4.8 < 0.01 

DDT + DDD + DDE 0.05 50 200 < 0.01 

2,4-D 0.05 120 480 < 0.01 

Chlordane 0.05 4 16 < 0.01 

Heptachlor 0.05 1.2 4.8 < 0.01 

 

Results in milligram per kilogram (mg/kg) 

Approximate quantitation limit signified by “ < ” followed by the limit value 

 

 

 

 

 

 

 



	  
August	  2014,	  Revision	  1	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  15	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 
          

 

 

 

 

 

 
 
 
 

             CC 2006/212609/23 

 

 667 Viscountstreet 
 Elarduspark X6 
 Pretoria 
 0181 

 

CERTIFICATE OF ANALYSIS      R14-5064 
 

 Tel 
 Fax 
 Email 

:  +27 12 345 5244 
:  +27 86 637 6838 
:  admin@biograde.co.za 

 

Confidential Page 6 of 10                                                                                      2014-08-04 
 

This report relates to the specific items tested only and may not be reproduced in part or full without the written consent of Biograde. 
Tests marked with # in this report are not included in the SANAS schedule of accreditation for this laboratory. 

 

 

Analysis of 1 AS 4439 leach sample(s) as received 

Test # :  Formaldehyde 

Method :  Based on NIOSH Method 3500 

Element LCT0 LCT1 LCT2 LCT3 Result 

Formaldehyde  25 50 200 < 10 

 

Results in milligram per kilogram (mg/l) 

Approximate quantitation limit signified by “ < ” followed by the limit value 
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Analysis of 1 AS 4439 leach sample(s) as received 

Test # :  Metal Elements 

Method :  Based on EPA Methods 3050B & 6020A 

Element LCT0 LCT1 LCT2 LCT3 Result 

Arsenic, As 0.01 0.5 1 4 < 0.001 

Boron, B 0.5 25 50 200 0.110 

Barium, Ba 0.7 35 70 280 0.093 

Cadmium, Cd 0.003 0.15 0.3 1.2 < 0.001 

Cobalt, Co 0.5 25 50 200 < 0.001 

Chromium, Cr 0.1 5 10 40 0.033 

Chromium Hexavalent, Cr (VI) 0.05 2.5 5 20 < 0.01 

Copper, Cu 2.0 100 200 800 0.018 

Mercury, Hg 0.006 0.3 0.6 2.4 < 0.001 

Manganese, Mn 0.5 25 50 200 0.066 

Molybdenum, Mo 0.07 3.5 7 28 0.006 

Nickel, Ni 0.07 3.5 7 28 0.002 

Lead, Pb 0.01 0.5 1 4 0.262 

Antimony, Sb 0.02 1.0 2 8 0.046 

Selenium, Se 0.01 0.5 1 4 < 0.001 

Vanadium, V 0.2 10 20 80 0.002 

Zinc, Zn 5.0 250 500 2000 12.020 

 

Results in milligram per kilogram (mg/l) 

Approximate quantitation limit signified by “ < ” followed by the limit value 
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Analysis of 1 AS 4439 leach sample(s) as received 

Test # :  Inorganic Anions 

Method :  Aqueous extraction and EPA Method 9056 

Element LCT0 LCT1 LCT2 LCT3 Result 

TDS 1000 12500 25000 100000 2190 

Chloride, Cl 300 15000 30000 120000 73.2 

Sulphate, SO4 250 12500 25000 100000 10.6 

Nitrate-N, NO3 as N 11 550 1100 4400 2.0 

Fluoride, F 1.5 75 150 600 < 1 

 

Results in milligram per kilogram (mg/l) 

Approximate quantitation limit signified by “ < ” followed by the limit value 

 

 

 

 

Analysis of 1 AS 4439 leach sample(s) as received 

Test # :  Cyanide 

Method :  Aqueous extraction and HACH Method 8027 

Element LCT0 LCT1 LCT2 LCT3 Result 

Cyanide Total, CN- (total) 0.07 3.5 7 28 < 0.01 
 

Results in milligram per kilogram (mg/l) 

Approximate quantitation limit signified by “ < ” followed by the limit value 
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Analysis of 1 AS 4439 leach sample(s) as received 

Test # :  Organics (Volatile Organic Compounds) 

Method :  EPA Methods 5035 and 8260B 

Element LCT0 LCT1 LCT2 LCT3 Result 

Benzene  0.01 0.02 0.08 < 0.01 

Carbon Tetrachloride  0.20 0.40 1.6 < 0.01 

Chlorobenzene  5.0 10 40 < 0.01 

Chloroform  15 30 120 < 0.01 

1,2-Dichlorobenzene  5 10 40 < 0.01 

1,4-Dichlorobenzene  15 30 120 < 0.01 

1,2-Dichloroethane  1.5 3 12 < 0.01 

1,1-Dichloroethylene  0.35 0.7 2.8 < 0.01 

1,2-Dichloroethylene  2.5 5 20 < 0.01 

Dichloromethane  0.25 0.5 2 < 0.01 

Ethylbenzene  3.5 7 28 < 0.01 

Methyl ethyl ketone  100 200 800 < 0.01 

Methyl t-butyl ether (MTBE)  2.5 5 20 < 0.01 

Nitrobenzene  1 2 8 < 0.01 

Styrene  1 2 8 < 0.01 

1,1,1,2-Tetrachloroethane  5 10 40 < 0.01 

1,1,2,2-Tetrachloroethane  0.65 1.3 5.3 < 0.01 

Tetrachloroethylene  0.25 0.5 2 < 0.01 

Toluene  35 70 280 < 0.01 

Trichlorobenzenes (total)  3.5 7 28 < 0.01 

1,1,1-Trichloroethane  15 30 120 < 0.01 

1,1,2-Trichloroethane  0.6 1 4 < 0.01 

Trichloroethylene  0.25 2 8 < 0.01 

Vinyl Chloride  0.015 0.03 0.12 < 0.01 

Xylenes (total)  25 50 200 < 0.01 

Petroleum HC’s, C6 to C9  N/A N/A N/A < 0.1 
 

Results in milligram per kilogram (mg/l) 

Approximate quantitation limit signified by “ < ” followed by the limit value 
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Analysis of 1 AS 4439 leach sample(s) as received 

Test # :  Organics (Semivolatile Organic Compounds) 

Method :  EPA Methods 3510C and 8270D 

Element LCT0 LCT1 LCT2 LCT3 Result 

Benzo(a)pyrene  0.035 0.07 0.28 < 0.01 

Di (2-ethylhexyl) phthalate  0.50 1 4 < 0.1 

2,4-Dichlorophenol  10 20 80 < 0.01 

2,4-Dinitrotoluene  0.065 0.13 0.52 < 0.01 

Hexachlorobutadiene  0.03 0.06 0.24 < 0.01 

PAH’s (total)  N/A N/A N/A < 0.01 

Petroleum HC’s, C10 to C36  N/A N/A N/A < 0.1 

Phenols (total, non-halogenated)  7 14 56 < 0.01 

Polychlorinated biphenyls  0.025 0.05 0.2 < 0.01 

2,4,6-Trichlorophenol  10 20 80 < 0.01 

Aldrin + Dieldrin  0.015 0.03 0.03 < 0.01 

DDT + DDD + DDE  1 2 2 < 0.01 

2,4-D  1.5 3 3 < 0.01 

Chlordane  0.05 0.1 0.1 < 0.01 

Heptachlor  0.015 0.03 0.03 < 0.01 

 

Results in milligram per kilogram (mg/kg) 

Approximate quantitation limit signified by “ < ” followed by the limit value 
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Appendix	  2	  
	  
	  
	  

Analysis	  Interpretation,	  Waste	  Classification	  South	  Africa	  
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AUGUST 11, 2014 

Dr. Neels Barnardt 
Enviro Services 
Cell: 082 457 3316 
Per email: barnardt@global.co.za 

WASTE CLASSIFICATION  

Dear Neels, 

The letter reports dated 23 July 2014, and 11 August 2014 refer. Given the sampling results of Sample R14-
5064, and the subsequent discussion on the applicability of the limits imposed by the Norms and Standards, I 
believe that the sample can be classified as a Type 3 waste. This outcome is ratified by the independent 
assessment of Chemica S.r.l. which classified the waste according to the European standards. The waste can 
therefore be disposed of in a Class C waste site, which is equivalent to a GLB+ landfill site under the Minimum 
Requirements. 

 

Regards 

 

Dr. Walter Fourie 

DIRECTOR 

EnviroEng (Pty) Ltd. 
PO Box 12282, Steiltes, 1213 
Cell: 072 966 5797 / 083 628 3903 
Fax: 086 581 8379 
walter@enviroeng.co.za 
karen@enviroeng.co.za 
www.enviroeng.co.za  
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Appendix	  3	  

Analysis	  verification	  –	  Foreign	  laboratory	  
	  
	  



	  
August	  2014,	  Revision	  1	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  23	  

	  
	  

	  

 

 
  
 
Spett. Alloro Promo cc 
40 Wagenaar Street   
7460 Montevista 
Tel.+27 21 5593585 
Email: Info@alloropromo.co.za 
 
Dear Mr. Bovetti 
 
Re: Certificate of Analysis R14-5064 
 
As per your request we have verified the chemical analysis test values of your Sterilised Waste 
sample obtained from the sterilization treatment through the use of the Newster 10 serial number 
370-2013 Batch Number 52 situated at Mediclinic Vergelegen Hospital, Somerset West, Cape, 
South Africa. 
 
Considering the analytic results stated on the test report, obtained according to parameters chosen 
according to the information received by the client about the source of the sample, it can be 
confirmed that the sample examined is considered as waste, for the classification: 
 
NOT DANGEROUS/HAZARDOUS - NOT ECOTOXIC  
 
Because : 
•  not  included  in  the  list  ANNEX  D  of  D.  Lg152/06  and  subsequent  amendments. 
•  not  exceeding  the  limits  regarding  hazard  characteristics  indicated  in  ANNEX  1  el  D.  Lg152/06  
and subsequent amendments. 
•  not  having  a  flash  point under 60°C. 
•  given  the  limits  in  ANNEX  III  – Part B – Tables 1,2,3,4 of the 1999/45/CE DIRECTIVE datedl 
31/05/99, as required by the 2008/98/CE DIRECTIVE. 
 
Please Note: 
This waste classification is based to the current European Directive and your sterilized waste will 
have to be classified accordingly to the South African Directive. 
 
It is interesting to note that the leachable value of the  Di (2 ethylhexyl) phthalate is well below the 
acceptable risk for the environment and the human. The use of such element for medical use in 
Europe is being forbidden due to the extreme dioxins emission if the disposal is implemented via 
means of incinerators. 
 
       Il Direttore del Laboratorio 
        Vitantonio De Nigris 
 
Date August, 7th 2014  
 

Chemica s.r.l. 
Società di Servizi Analisi Chimiche e Ambientali 
Via De Gasperi , 38- 20020 Villa Cortese (MI) 
Italy 
 

ISO 9001 : 2008  
Cert. N° 206909 
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Alpiq InTec Romandie SA 
Gian Carlo Alghisi 
Route de Cossonay 194 
1020 Renens 
 
Vevey, 11 June 

 
 

Results of the microbiological analyses 
 
Date of sample taking: 25.05.2012 
Place of sample taking: laboratory of Yverdon Institute of Engineering 
Sample taker: Mr.  Alghisi 
Sample: Newster® cycle medical waste  
File no: 165495 
 
Principle: 
 
to check the bacterial and fungicidal power of the Newster® sterilizer 
 
Procedure: 
Voluntary artificial inoculation of 17 kg of standard medical waste with nosocomial germs or those that are interesting 
from a technological point of view (3ml contaminants). 
Treatment of contaminated waste by Newster® 
Recording of residual germs with enrichment and culture on selective media.   
 
 
 

 
 

 
Microorganisms   ATCC*** no. Initial 

concentration of 
contaminants  
En UFC/ml 

Initial concentration of 
contaminants 

En UFC/kg of waste 

Search for germs in 
100g of waste 

E. coli ATCC 25404 4x109
 7 x108

 absence 

Enterococcus faecalis VRE****
 ATCC 49775 6.5x109

 1.1x109
 absence 

Staphylococcus aureus MRSA *****
 ATCC 33591 5.3x109

 9.3 x108
 absence 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 3x108
 5.3x107

 absence 

Geobacillus steraothermophilus ATCC 12980 7x108
 1.2x108

 absence 

Candida albicans ATCC 10231 2.8x107
 4.9 x106

 absence 

Aspergillus niger /brasiliensis ATCC 16404 5 x107
 8.8 x106

 absence 
ATCC*** = American Type Culture Collection 
VRE**** = Vancomycin Resistant Enterococcus 
MRSA***** = Methicillin Resistant Staphylococcus aureus 

 
Bacteria Yeasts Moulds 
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NOTES 

We note the presence of Bacillus cereus in the waste (undesired initial contamination, without doubt due to the 
presence of powders or soil).   

 
 
 
 

Conclusions: 
 

Microbiological sterilization via Newster® is effective. 
 
 
 

 
 

Karine Fréry 
Microbiology Manager  
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The results refer exclusively to the samples analysed. Use of extracts and interpretations of the report for 
advertising purposes is not permitted. However, the complete and unvaried diffusion of the analysis report to third 
parties is authorized. Our general terms and conditions are an integral part of the report.  
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Ingénieur cons eil et laboratoire d'analyses en matière d'hygiène 

Natura Chimica SA 
 
 

 
 

Report on the microbiological analysis of the water  
 

Sample: 
Sample date: 25.05.212 

 

File no. 165494 
Date sample was received in the laboratory: 25.05.2012 
Storage temperature in the laboratory: between 2° and 5°C  
Analysis date: 25.05.2012 

 

Designation of the sample: Condensate water 
□ Water from the distribution network  
□ Mineral water and spring water 
□ Other: Condensate water  

 

Results: 
 
 

Germs searched for Results Units          Legislation Methods 
Total aerobic mesophilic germs >30’000 UFC**/ml ISO 4833 TM*

Enterococci 0 UFC/100ml ISO 7899-2 TM*
Escherichia coli 0 UFC/100ml ISO 16649-1 TM*
Pseudomonas aeruginosa 0 UFC/100ml P12 TM*
Staphylococcus aureus 0 UFC/100ml ISO 6888-1 TM* 
Yeasts 0 UFC/100ml ISO 7954 TM*
Moulds 0 UFC/100ml ISO 7954 TM*
Geobacillus steraothermophilus 0 UFC/100ml Generic culture 

medium at 46°C 
TM* 

 
TM* = Traditional microbiology   

 
 

 
Karine Fréry 

     Microbiology Manager  
 

 
The results refer exclusively to the samples analysed. Information on the analytical reliability (uncertainty of 
measurements) can be obtained from the laboratory. The report cannot be reproduced in a partial manner. Use of 
the individual results is authorized only if their source is mentioned.  
Our general terms and conditions are an integral part of the report.  
 
 
 

Natura Chimica SA 
 

 
 

Alpiq InTec Romandie SA 
Gian Carlo Alghisi 
Route de Cossonay 194 
1020 Renens 

 
Vevey, 31 May 2012 

 



 

 

Classes Valid particles/ m3 Quality 

A or 100 

B or 1'000 

< 1 UFC/m3 

< 10 UFC/m3 

 
Excellent 

C or 10'000 

D or 100'000 

< 100 UFC/m3 

< 200 UFC/m3 

 
Good 

Natura Chimica SA 
 

Chimie - Microbiologie - Contrôle de qualité - Environnement - Expertises - Ingénieur conseil 
 
 

Alpiq In Tec Romandie SA 
To the attn. of: Laurent Morandi  
Rte de Cossonay 194 
1020 Renens VD 

 

Switzerland 
Vevey, 25/07/12 

 
  

 

  ANALYSIS REPORT No: 001729   
 

  Microbiological analysis of the air  
 

 

Sample taken on:  
 

19/07/2012 
 

by : the client    

Deposited on: 19/07/2012 by:  us 

Delivery check on: 19/07/2012 by : Karine Frèry 

Start of analysis: 19/07/2012  

Type of sample taking: Air collector   fracture technology (impaction) based on ISO / DIS 14698 legislation 

Tolerance values     

 
                              CE- BPF - Attachment 1 (pharmaceutical exigencies)  

 
 Natura Chimica SA internal values: 

Valid particles / m3 Quality

< 200 UFC/m3 
 

< 500 UFC/m3 
 

between 500 and 1'000 UFC/m3 
 

> 1'000 UFC/m3 

Excellent 
 

   Good 

     Average  

      Not good 

 

              Microbiological air quality means the matrix of the number of bacteria and moulds in the environment. 
  

  
 

Bacteriological results  
 

Basically the bacteria are carried by the personnel and are spread through the air in the environment (air currents and human 

activity). 
 

Fungicidal results 
 

The presence of moulds is an indicator of air quality management and an indicator of the hygrometricity of the atmosphere.  
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Test report n. 63P/2008 Released on : 30/01/2008 
Sample : wastewater from Newster sterilizer machine 
Place of sampling : “Cardinal Panico” Hospital- Tricase (LE) 
Date of sampling : 21/01/2008   Sample taken by: Dott.V.Martella – Alfa analisi srl - Poggiardo 
Sample volume: 1 lt 
Ordered by: “Cardinal Panico” Hospital- Tricase (LE) – Hospital Management 
Submitted: 21/01/2008 
Processing start date: 21/01/2008 Processing end date: 30/01/2008  
Description of sample: average sample obtained by mixing of 3 sub-samples taken, at different 
times, in a inspection pit, during sterilization cycle 
Sample physical appearance: liquid 
Container: sterile polyethylene bottle 
Label: Machine num. 114, cycle num. 6974 21/01/2008  
Aim of test: Search of pollutants according with D.Lgs. 152/99 
 
***************************************************************************** 

CHEMICAL TEST RESULTS 
Parameters Method U.M. Result Limit Tab.3 Annex 5 

D.lgs 152/99 
pH Electrometric  7.60 5.9-9.5 
Colour CNR IRSA 2020  N.P. Not rel. at diluition 1:20 
Odour CNR IRSA   ODOURLESS Not disturbing 
Total suspended solid CNR IRSA 2050 mg/lt <0.001 ≤200 mg/lt 
BOD5 (as O2) CNR IRSA 5100 mg/lt 28 ≤250 mg/lt 
COD (as O2) CNR IRSA 5110 mg/lt 75 ≤500 mg/lt 
Arsenic  CNR IRSA 3020 mg/lt <0.001 ≤0.5 mg/lt 
Cadmium CNR IRSA 3060 mg/lt 0.0002 ≤0.02 mg/lt 
Chrome Total CNR IRSA 3080 mg/lt 0.0002 ≤4 mg/lt 
Fe CNR IRSA 3090 mg/lt 0.050 ≤4 mg/lt 
Mn CNR IRSA 3120 mg/lt 0.008 ≤4 mg/lt 
Hg CNR IRSA 3130 mg/lt <0.0001 ≤0.005 mg/lt 
Ni CNR IRSA 3140 mg/lt 0.002 ≤4 mg/lt 
Pb CNR IRSA 3150 mg/lt <0.0005 ≤0.3 mg/lt 
Zn CNR IRSA 3230 mg/lt 0.10 ≤1.0 mg/lt 
Cl active CNR IRSA 4060 mg/lt 0.23 ≤0.3 mg/lt 
Anionic surfactants CNR IRSA 5150 mg/lt <0.1 ≤4 mg/lt 
Ammonia-Nitrogen (as N) CNR IRSA 4010 mg/lt 0.4 ≤30 mg/lt 
Nitrate - Nitrogen (as N) CNR IRSA 4030 mg/lt <0.05 ≤0.6 mg/lt 
Nitrite-Nitrogen (as N) CNR IRSA 4020 mg/lt 3.7 ≤30 mg/lt 
Total Phosphorus CNR IRSA 4090 mg/lt <0.1 ≤10 mg/lt 
Chloride CNR IRSA 4070 mg/lt 260 ≤1200 mg/lt 
Sulfate CNR IRSA 4120 mg/lt 55 ≤500 mg/lt 
  
 The Chemist analyst 
 Doc. Vincenzo Martella 
 
This certificate is valid only for the examined sample. 
The laboratory works according with the regulation UNI CEI EN 45001 –authorized by the Health Ministry for the self 
certification of food, according with D.L. 531/92, 65/93, 227/92, 286/94, 54/97. 



 
Aktyvuotos anglies filtras 
Organinių medžiagų absorbcija iki 200 PPM 

Išvalymo efektyvumas 99,981533% 

 

Išleidžiamų nuotekų tyrimo rezultatai 

 

 Cheminių 

tyrimų rezultatai 

parametrai  

Metodas U.M.  Resultatas Ribinė vertė Lent.3 

Priedas 5 D.lgs 

152/99  

Nacionalinės 

normos 

pH  Elektrometrinis  7.60  5.9-9.5   

Spalva  CNR IRSA 2020  N.P.  Neutrali.   

Kvapas CNR IRSA  Bekvapis  Neerzinantis   

Skendiničios 

dalelėss  

CNR IRSA 2050  mg/lt  <0.001  ≤200 mg/lt  - 

BDS5 (as O2)  CNR IRSA 5100  mg/lt  28 (*1,15 =32,2 

BDS7) 

≤250 mg/lt  800 

ChDS (as O2)  CNR IRSA 5110  mg/lt  75  ≤500 mg/lt   

Arsenas CNR IRSA 3020  mg/lt  <0.001  ≤0.5 mg/lt  0,15 

Kadmis CNR IRSA 3060  mg/lt  0.0002  ≤0.02 mg/lt  100 

Chromas  CNR IRSA 3080  mg/lt  0.0002  ≤4 mg/lt  0,5 

Fe  CNR IRSA 3090  mg/lt  0.050  ≤4 mg/lt   

Mn  CNR IRSA 3120  mg/lt  0.008  ≤4 mg/lt   

Hg  CNR IRSA 3130  mg/lt  <0.0001  ≤0.005 mg/lt  0,010 

Ni  CNR IRSA 3140  mg/lt  0.002  ≤4 mg/lt   

Pb  CNR IRSA 3150  mg/lt  <0.0005  ≤0.3 mg/lt  0,500 

Zn  CNR IRSA 3230  mg/lt  0.10  ≤1.0 mg/lt  3 

Cl active  CNR IRSA 4060  mg/lt  0.23  ≤0.3 mg/lt  0,6 

Anioninės 

paviršinės 

medžiagos  

CNR IRSA 5150  mg/lt  <0.1  ≤4 mg/lt  10 

Amonio jonai (as 

N)  

CNR IRSA 4010  mg/lt  0.4  ≤30 mg/lt  - 

Nitrate - Nitrogen 

(as N)  

CNR IRSA 4030  mg/lt  <0.05  ≤0.6 mg/lt  - 

Nitrite-Nitrogen 

(as N)  

CNR IRSA 4020  mg/lt  3.7  ≤30 mg/lt  - 

Bendras Fosforas CNR IRSA 4090  mg/lt  <0.1  ≤10 mg/lt  20 

Chloridas CNR IRSA 4070  mg/lt  260  ≤1200 mg/lt  2000 

Sulfatas CNR IRSA 4120  mg/lt  55  ≤500 mg/lt  1000 

 

 

 

 



Cheminis atliekų tyrimas 

Re: Analizės sertifikatas R14-5064 

Pagal jūsų užklausą patvirtinome jūsų sterilizuotų atliekų cheminės analizės bandymų reikšmes gautas 

sterilizuojant naudojant "Newster 10" serijos numeris 370-2013 serijos numeris 52, esantis Mediclinic 

Vergelegen ligoninėje, Somerset West, Cape,Pietų Afrika. 

Atsižvelgiant į analizės rezultatus, nurodytus bandymo ataskaitoje, patvirtinama, kad tiriamas pavyzdys 

laikomas atliekomis atitinkančiomis klasifikaciją – NEPAVOJINGOS/NETOKSIŠKOS 

Kadangi: 

• nėra įtrauktos į D. Lg152 / 06 D priedo sąrašą ir vėlesnius pakeitimus. 

• neviršija ribinių verčių, susijusių su pavojingumo charakteristikomis, nurodytomis 1 PRIEDO EL. D. 

Lg152 / 06 ir vėlesni pakeitimai. 

• pliūpsnio temperatūra ne žemesnė nei 60 ° C temperatūroje. 

• atsižvelgiant į ribines vertes, pateiktas III priedo B dalyje - 1999/45 / EB direktyvos 1999/45 / EB 

lentelėse 1, 2, 3, 4 31/05/99, kaip reikalaujama 2008/98 / EB DIREKTYVOJE. 

 

Mikrobiologinių tyrimų rezultatai 

Imties ėmimo data: 2012-05-25 

Imties paėmimo vieta: Yverdono inžinerijos instituto laboratorija 

Pavyzdys: "Newster®" medicinos atliekų ciklas 

Principas: patikrinti "Newster®" sterilizatoriaus bakterinį ir fungicidinį efektyvumą 

Procedūra: 17 kg standartinių medicininių atliekų  

Išvada: 

Mikrobiologinė atliekų sterilizacija sterilizatoriumi Newster® yra efektyvi. 

Mikrobiologinė vandens ir oro tarša nenustatyta 
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DECLARATION 
 

Types of health-care waste that can be treated with Newster® sterilizer according to European 
classification 

European code Kind of waste Classification 
 
C.E.R. 180103 or 180202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wastes coming from 
research activity  and 
bacteriological diagnostic 

 
Sanitary towels, napkin and nappy 
Cotton flock for paptest and colposcopy  
Ocular sticks not sterile  
TNT ophthalmic sticks 
Cannulaes and drain pipes 
Catheters (vesical, venous, arterial, pleural drains, 
pipe-unions, probes 
Extrabody circulation circuits 
Defluxors 
 Contaminate phleboclysis 
Dialysis filters, exhausts air filters (without chemical 
risk) 
Surgery gloves 
Disposables : vials, pipettes, tubes,  protective 
dresses , mask, glasses, lenght of material, sheets, 
foot wears, white overalls 
Materials for medication (bandage, tampons, wax 
plasters, lunghette) 
Bags (transfusionals, nutritionals, urine) 
Infusion set 
Rectal and gastric probes 
Probes (nose, broncoaspiration, oxygen therapy ) 
 
Auricular speculum  
Vaginal speculum 
Plaster cast or bandage  
Teeth and small part of body not recognizable 
Bedstead for experimental animals 
Empty containers 
Wastes coming from dentists 
Wastes from restaurant (infective only) 
Petri plates, and all contaminated  disposables  
 
 

 
Dangerous with infective 
risk 



 
 

 

European code Kind of waste Classification 
Cutting wastes C.E.R. 
180103 or 180202 
 

Needles, syringes, knives, venflon,razors and 
bistoury disposables 

Dangerous with infective 
risk 

Cutting wastes not used 
C.E.R. 180101 or 180201 

 

Needles, syringes, knives and bistoury Special  

Anatomic wastes C.E.R. 
180103 or 18202 
 

Tissues, organs and anatomic parts not 
recognizables 
Animals for experiments 

Dangerous with infective 
risk 

Empty containers C.E.R. Empty containers from drugs, veterinary drugs, 
disinfectants, food, drinks and infusion solutions 

Special / equivalent to 
civil waste 

 
After the treatment with Newster® sterilizer the final material can be categorized as 
· 19 12 10 combustible waste (refuse derived fuel) 
· 20 03 01 mixed municipal waste 
 
 
 
 
 
 
          Legal Representative  
          Dott. Bascucci Andrea 
 
 
 
 



DEKLARACIJA 

Įrangoje Newster NW50 galimos nukenksminti atliekos pagal Europos klasifikaciją 

Atliekos; Europos kodas  Atliekos rūšis Klasifikacija 

Atliekos iš tyrimų, veiklos ir 
bakteriologinių diagnostikų  

 
C.E.R. 180103 arba 180202 

Sanitariniai rankšluosčiai, servetėlės ir vystyklai 
Medvilnė paptestui ir kolposkopijai 
TNT akių lazdelės 
Kaniulės ir drenažo vamzdeliai 
Kateteriai (šlapimo pūslės, venų, arterijų, 
pleuros drenažo, vamzdelių jungtys, zondai) 
Papildomos kūno cirkuliacinės grandininės  
Pasibaigę kraujo maišeliai 
Užteržta fleboklizė 
Dializės filtrai, išmetamo oro filtrai (be 
cheminės rizikos) 
Chirurginės pirštinės 
Vienkartiniai produktai: buteliukai, pipetės, 
mėgintuvėliai, apsauginiai rūbai, kaukės, akiniai, 
medžiagos, paklodės, kojų apavai, balti 
kombinezonai 
Medžiagos medikamentams (tvarsčiai, 
tamponai) 
Maišeliai (perpylimui, mitybai, šlapimui)  
Infuzijos rinkiniai 
Tiesiosis žarnos ir skrandžio zondai 
Zondai (nosies, bronchoaspiracijos, deguonies 
terapijos) 
Ausų reflektorius 
Makšties reflektorius 
Gipsas arba tvarsčiai 
Dantys arba neatpažįstamos mažos kūno dalys 
Lovelės eksperimentams su gyvūnais 
Tuščios talpyklos  
Stomatologų atliekos 
Atliekos iš restorano (tik neužkrečiamos) 
Petri lėkštelės ir visi užteršti vartojimo 
reikmenys  

Pavojingos su infekcijos rizika 

Pjovimo atliekos 
 

C.E.R. 180103 arba 180202 

Adatos, švirkštai, peiliai, skustuvai, intraveninės 
kaniulės ir chirurginiai vartojimo reikmenys Pavojingos su infekcijos rizika 

Nepanaudotos pjovimo 
atliekos 

 
C.E.R. 180101 arba 180201 

Adatos, švirkštai, peiliai ir chirurginiai peiliai 

Specialios 

Anatominės atliekos  
 

C.E.R. 180103 arba 18202 

Audiniai, organai ir neatpažintos anatominės 
dalys 
Eksperimentiniai gyvūnai 
 

Pavojingos su infekcijos rizika 

Tuščios talpyklos 
Tuščios vaistų, veterinarinių vaistų, 
dezinfekavimo priemonių, maisto, gėrimų ir 
infuzijos tirpalų talpyklos. 

Specialios/nepritampančios 
prie civilinių atliekų 

Po apdorojimo  Newster® sterilizatoriumi galutinis medžiaga gali būti klasifikuojama kaip: 

 19 12 10 degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) 

 20 03 01 mišrios komunalinės atliekos 
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MPV3-4,6535 ha;
MPV4-0,0800 ha:
MPV5-0,7000 hal
3.7.sutartinOs terさ iallこ iЧ mcdЙ iagЧ koncentr“ 10S iF rOdikliai iSicidЙiamose pavirさ inese(lietaus)

nuotekosc:

Ter5iandiu medZiasu pavadinimas Mato vnt. Kields

VidutinO metinO:

Skendindios medZiagos myl 170

Naftos produktai myl
DidZiausia momentinO:
Skendindios medZiagos mg/l 300

Naftos produktai mg/1 7

Ne lietaus metu vidutin6 metin6:
Skendindios medZiagos myl 30

Naftos produktai mゴ1

III.BENDROSIOS NUOSTATOS

2,Pagal ζit Su篠純i Vandens tiekOjas tickia Abonemtul iki vandens tiekimo ir vttairno ribos
saugos ir kokybOs rcikalavimus atitinkanti ζaha gCriamtti Vandent(t01iau一 vanduo)ir teikia口 kio‐ buitics

nuotekЧ bei pavirζ iniЧ (lietaus)nuOtek■
"arttmo pasiaugas,vadovaudamasis Lietuvos RespublikosgeriamaO Vandens tiekimo ir nuotckt tvarkymo卜 tatyrnu(Zin.,2006,Nr.82-3260)ir kitais tt・ ises aktais,

Alytaus miesto sa宙valdybOs tarybos 2002-04-25 sprendimu Nr.49 patvirtintomis,,Pa宙 rζiniЧ (lietaus)

nuotekЧ  sistemos ir irenginiЧ naudaimo taisyklё mist`.

3.Vttdens tickimo ir vartttimO Hba_"adiniS(― iai)Vttdens skai」 klis(― iai).

4.Valldens tekljo ir Abollento vandentickio,llkio― buities nuotekll ir pavirζ inill(lieねuS)nuOtek■

tinkl■ eksploatavimo(priettittros)ribOS nustatomosも ios Sutarties priede.

IV.VANDENS TIEKEJO ISIPAREIGOJIMAI

5.Vandens tieklj器 おiparCig● a:

5.1.ncnutrこ kstamai tiekti Abonentui vandent teikti ttkio― buitics nuotckll tvarkymo ir pavirこ iniЧ

(lietaus)nuOtekЧ tvattymo pasiaugas,iζ skyrus,kai Vicζosios vandens tiekilno su働障ies standttiniЧ

SJygtt.pttvi■intЧ Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 111.sauSi0 31 d.■ u機面mu Nr.126(Zin.,2007,

Nr.17-636),ir PaVirこ inilL(lietaus)nuOtekЧ  sistcmos ir iκ nginiЧ naudaimo taisyklitt patvittintЧ  Alytaus

micsto savivaldybes tarybOS 2002-04-25 sprendimu Nr.49,numatメ aiS atvttais laikinai nuttaukiamas,

sustabdOmas ar aprib● amas vmdens dekimtt ir(aru mkio― bui優 es nuotekЧ tvarkymO pお laugtL・ ir(arD

pavirζinilL(lietaus)nuOtekЧ tvarkvmo paslaugll teikilnas AboElelltui;

5.2. utttikrinti, kad Abollelltui tiekiaFnO Vandens visuomenes sveikatos saugos ir kokybes

panme●餞i iki ivttiniO vandens shidklio ad轟 kt■ Lietuvos Respublikos ttriam衝 o vandensお tatシ嚇0,

蹴¥鷲 憲問li訊麗ittξ箪胎鋸l鯖ぷWi::雷ちIを:盤猟『聟「専警I'ぶ:霊
Nr,79-3606;2011,Nr.3‐ 107,144‐ 6778),ir kitЧ  teisOs aktЧ  reikala宙 mus.Vamdens tieklias nCttSako u乏

valldens visuomcnOs sveikatos saugos ir kokybes paramet■ pablogqima Statinio vidaus tinkluose,

Abonentlli nuosavybOs teise priklausanこ iuose ar kitais pa8rindais valdomuose irenginiuose,vandeniui

dekti reikJingosc komunik“ む0";
5.3.uttikrinti vandens tickimo ir ukio― buities nuotckЧ tvarkymo paslaugЧ kokyl理,atitinkallё iQ

aplinkos ministro 2006 m.gruodttio 29 d.isakymI Nr.Dl‐ 639 patvirtintus Vieζ●o vandens tiekimo ir

nuotekЧ tvarkymo pasiaugtt kokybes reikala宙 Inus(Zin.,2007,Nr.16-593),

5.4.irengti Savo leζOmis Ⅳadint(― ius)Vandens skaitikli(― iuS),teiSes aktЧ  nustaりtais atvttaiS―

藪kio― buities nuotekt skaitiklL organizuoti j■ metrologinQ pati好もiskaitant neeilinQ metrologinQ patiht

jeigu Abo■ent鶴 れaria,ktt skaitiklis nea伍 覇nka jam nustttytt reiblavimЧ.Jeigu patikrinus nustatonta,

kad skaitiklis atitinka jam nustayus metrologinius reikala宙 mus,necilinei patikrai patirtas Vandens

tiek崎 O iζlaidas tll■ ap‐okai Abonent器 ;

5,5.infoFrnuOti Abo饉entt apie nulnatoma Vandens tiekimo ir(a→ 曇kiO―buities nuotck■ tvarkymo

paslaugЧ tcikimo laikina nutraukimも susttbdym■ ar apribaimatciSOS aktЧ nustayais atvttais ir tvarka ir

nurodメi,nuO kada ir,esant galimybei,kurialn laikui nutraukiamas,suttabdomas ar ap五 bttmaS Vandens

tiekimas ir(arl口 k10-buities nuotek■ tvttkymo pasiaugtt teikimas,kokiu bttlu Abonentui bus sudav餞

galimybO gatlti valldeni tt nauddis議 面o―buities nuotekЧ  tvttkymo pagaupmヽ ,jdgu pe■ rttis truks ilJ魏

/
/



3

kaip 12 valandЧ.Jei ge‖am可 o vandens tiekimo ir(a→ 湧kiO‐ bじ ities nuotektt tvarkymo pasiaug■ teikimo

laikina nlltraukimも sustabdyma ar apribttimQ SlサgqO neteise百 Abonento veiksmai(neveikimas),

galimybe naudOtis geriamaO Vandens tiekimo ir(ar)壼 kiO―buities nuotekЧ tvarkymo paslaugomis
altemaけviomiS priemonemis Abomentui nesudaroma;

5.6 tciki Abonentui kit■ infollllaCむ も numa可、 Infollllaclos apie geriam● o Vandens tickima ir

nuotekЧ  tvarkyma teikimo abonentams tvarkos apraζ e,patvirtintame aplinkos ministro 2006 m.8TuOdЙ iO

15d.卜akymu Nr.Dl-594(Zin.,2007,Nr.3-134);
5.7.ncvykdydamas ζia Sutartimi prisiimt■ iSiparcigttimЧ  ar nctinkamai juos、γkdydamas,

Lietuvos Respublikos istatymЧ nus惚りta tVarka atlyginti Abonento pati■ ■盗l■

6. Vandens tiekOjas neatsako uЙ valldens tiekim■ (vandens kokybQ, kickL SiCgD, ユkiO― buities

nuotekЧ  ir pavirこ ini■ (liCtaus)nuOtCkЧ  tvarkymも kai ottcktas pnc vandens tickimo ar nuotckЧ  tinkl■ yra

prjunttas bC p五 sむungimo(techninio sは y〔聖arba ncsilaikant p五 sttungimO(teChninio sttygll reikalavimL

ne pagal suderinta proJekt〔 じ

V.ABONENTO ISIPAREIGOJIBIAI

7.Abonentas privalol

7.1.uttikrinti jam nuosavybes teisc priklausanё i■ ar kitais tcisaais pagnndais valdom■ ir(a→

nauddamЧ vandens naud● imO irenginiも vandcniui tiekti reikalingЧ  komunikacjЧ  ir(aru nuotekЧ もalinimo

irenginitL・ pavirこ iniЧ (lietaus)nuOtekЧ  sistemos bel irenginiЧ  bttklQ atitinkanこ ia teisos akl嗅

“
ikalavimus;

7.2.uttlkrinti Abomento pa機 lpose ir(ar)teritOrむ ac esanこ iЧ apskaitos priettisЧ  bci pricζ gaisrines

薗 aromosios arlnaturos sauttnaudoim■ 静plombu nepazeittiamumも

7.3.nedelsiant,bet ne vOliau kaip per 24 valalldas pFaneも ti Vandens dekttui apie ptttebё資
aVarUも gaisrt apskaitos pHetais■ gedimus,plomb■ ar kitokius pttcidimus,

7.4. neiこ leisti t Vandens tiek電 o ekSploatuttama llkiO― buities ir pavirさ inill(lietaus)nuOtё kll

tvaよymo in訳、trukttra nuOdingЧ  ar kitoki■ medЙ iagЧ  arjЧ miもねi■,ga:inこ iЧ sukeiti sprogilnt uttkimゞづ
tinklus ar kittip sutrikdyti infrastrukt● ros darbも

7.5.iζ  anksto raζ tu infonnuoti Valldens tieklj■ ,kiek ir kokill(nurOdyti koncentractt■ ir kiekD

priofitetini■ pavttingЧ  i″ar pⅣ aintt medセ iagЧ su nuotekomis bus iも leidЙ iama t Vandens tiekOjo

nuotckЧ tinklus.Jei su nuotckomis iζ lcidЙ iamtt pavaingЧ mcdЙ iagЧ koncentracja yra lygi arba didcsne u乏

NuotekЧ tvarkymo regiamento,patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministЮ  2006 m.geguЙ Os 17 d.

卜akymu Nr.DI-236(Zin., 2006,Nr.59-2103; 2007,Nr.110-4522), 2 p轟 ede nurodyt■ ,,Ribinё

konccntraciia i nuOtekLL Surinkimo sistcmご ` vertQ ir/ar kuriose yra l p」 ede nurodytЧ  prioritetini■

paVOiintt mettiaglL Abonentts tu五 uttittind ζi■ medЙ iatt kontrolQ ir apskaiれ bei rtttu apie iも leidimQ

infol.:uoti Vandens tiekli43

7.6.nevirこ yti pristtungimO(teChninesc)salygOSe ir ttatinio pnekte nusね むto maksimalaus

vandens suvartaimo bei こitte Sutarttje nuS●り■ SutartiniЧ  terζianこ iЧ  medttiag■  koncentracuЧ

iこ leidttiamose nuotekose;

7.7.kiekvieno menesi0 27-3 1 dienomis pranetti Vandens tiekljui atsiskaitomttll Vandens iち jci

yra.nuotek■ skaitikli■ rodmenis,pateikiant ataskai負 (deklttacむ り,pasirttyta Abomenlo ar jo igaliOtO

atstovo,arba intemetu,pagal pasirttytt atskira SuSitarilll電

7.8.lalku ttsiskaivi uЙ  patickta vandeniむ nuOtek■ tvarkymo paslaugas;

7.9,apmokai nceilinei skaitiklio patikrai patirtas Vandens ttek1lo iζ laidas per 10(deSimt)

kalendorinit dienЧ  nuo Vandens tiektto sTkaitos gttilno,jeigu Abomento prawmu agikus necilinQ
skaitiklio patikrも nustatoma,kad skaitiklis atitinkajam nustattus metr01oginius reikalavimus:

7.10.leisti Vandens tiekljo atStOVams,pateikusiems Vandens jek衝 oiもduOれ darbo p誠ヶmaima
su darbuottto nuotrauka・ vardu,pavaFde,paFeigOmis,Abonento darbo valandomis ieiti l patalpas ar

terito可■ir Sud〔I“isばygas(uttikrinti lalsvも patogЧ ir higieniζ kai saugtl priaima prie apskaitos pnctaistL

bei atstovo saugumo patikrinti apskaitos prietaistt rodmenis,jЧ  eksploatavimo sttygaS bei techninQ b口 klQ,

juos pakei試 i,taip ptt paimti● kio―buities bei pavittini■ (liettus)nUOtek■ meginius;

7.11.visiこ kai atsiskaiり ti su Valldells tiekttu utt sunaudottL vandenLこ kio―buities bei pavittiniЧ

／
ク
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VI.NUOTEKv MEGINIv EMIMOIR TYRIMO TVARKA

8.Vandens tiekljtt akiO_buities ir pa宙 rζinilL(liCtaus)nuOtCkЧ mёginius ima iこ suderinto nuotek■

kontrolinio iζlcistuvo(― o ζulinio(― iり, uЙ kurio cksploatavim■ (prie2iこro atsakingas Abomentas

(kOntr01initt iこ leistuvllも uliniai nurodyti vandentiekio ir tlkio― buities nuotek■ ir pavirこ inilL(liCttus)nuOtekll

tinkl■ eksplo江Ⅳ imo(prietti口 ros)ribOSe,patciktose Sutarties pncdc).Abonento atstovas turi teisQ

dalyvauti,paimant nuotekЧ  megini.vandens tickttaS apie nuotek■ mёginio emim0 1aika ir Vieta praneζ a

Abonentui,atvykQs i nuotekЧ emimO viett arba praneこ darnas iS allksto raふ tu,teleftDnu,ol.paさ tu r kitokiu

bこdu.

9.Pttmus nuotckЧ mOginL Vandens tick衛 o atStOVas suraso nuotekЧ  mёginio Omimo akl亀 kuri

pasirab Vandens tiekttO darbuotqas i.Abomenttt ar jo atstovas.Abonentui tt jo atstovui atsisι kius

dalyvauti surttant ζi aktQ ir(ar)ji pasirttyti,jis galitta,taこ iau vandens tiek衛 o darbuOtOJas apie

atsisattm■ dalyvauti suraこ ant ζl aktair(arDjtpasirぶ yti tu五 pttmaiakte.
10.NuotekЧ mOginio tyrimQ atlieka Vandens tiek輔 o arjO pasirinkta laboratorJa.Nustaこ ius゛可e

Sutatyje nusta″ tu Sutartini■ terSianこiЧ medttiagЧ koncenttacttЧ  virζむimt ar nedeklaravimも Vandens
tieklj器 りTimO rezultatus aple konkretaus tarも os elemento koncentracり os virsulma praneζa Abonentui
raζtu(faksu)per 2(dvi)darbO dienas nuo visЧ  tyrimo analに i■ rezultan ga宙 m。 .

H.Abonentas,pぶalinOs tarζ os p三 chstis,rattu krcipiasi i Vandens tieklj■ dOl pakartotinio

nuotekЧ  mёginio p“mimo irjЧ  laboratoHnioり ■mo atlikimo.Pakartotiniai nuotekЧ mё giniai imami per 3

(triS)darbO dienas nuo Abonento raこ tiさko praも ymo gavimo die■ os,Vandens tiekttui Abonento prawmu
pakartodnai pttmus ir iこサrus nuOtekЧ meginius, utt nuotekt mё gini■ p“mimQ ir tyrimЧ  atlikima
Abonentas sumoka Vandells tiekttui per lo(deSinlt)kalendoriniЧ  dientL nuo lValldens tiekljo sttkaitos

gavll■ o。

12.Vandens tiettui imant nuotekЧ  meginL Abonenlo iniciatyva tじ o pttiu mctu gali b口 ti

imamas kontrolinis(arbiけ 疵 inis)nuOtekЧ mёginys,kuris perduodamas tirti nepnklausomai,akreditlotai

teisOs aktu nustatyta tvarka arba turinこ iai leidima atlikti tarζos SaLini■ iさmetam■ i aplinkaterさal■ ir terこ al■

aplinkos clementuose lnatavimus irち″imuS iaboratoriiai.Kontrolinis(arbitrttinis)nuOtekЧ  mё ginys negali

buti perduodamas tirti su Salimis susttuJЧ  tlnoniЧ laboratoruOms.Apie kontrolinio(arbiけ 虚inio)nuotCkЧ

lllёginio paemima pa:夕 mima nuotekЧ mOginio ёmimo akte.Indus kontЮ linio(arbitraЙ inio)nuotek■

meginiO p“ mimui paruoこ ia Abonentas.Kontrolinis(arbi廿 虚inis)nuotCkЧ  megnys p10mbuttamaS・
Vandens tiekeiO atstovas daly/atta meginiO plomba宙 me ir pasirぶo plomba宙mo juo"qc.Abonentas
uttikrina,kad iki tyrimo pr“Йios nebus ptteisti kontrolinio(arbitrttinio)nuotek■ mёginio laikymo,

gabenimo sttygos ir tellllinas.

13. Vandens tiekljui ζiallle skynu」 e nurodメu bttdu nus切にius, kad Abonenlo nuotckosc
tettianこ i洒Ч medttiag■ koncentractos virもUa side sumtte nuStatytas suta“ ines iも leidЙiamu nuOtekЧ

uttcrttumo koncentracuas,laikOma,kad Abonentas ζias nuotekas leido vis■ laikotarpi nuO ζi fakta
patvirtinusio nuotekЧ  mёginio p“ mimo iki k■o斑 fakta paneiguslo nuotekЧ meginiO paё mimo.Per ζi
laikotarpt iさ leittu nuOtektt kiekis nustatoma_F pagal apskaittDmo mё nesio vidutint parOs kiekt.

VⅡ.VANDENS TIEKIMO IRNUOTEKv TVARKYMO PASLAUGu KAtt NUSTATYMAS

14.Vandens tickilno,コ kio‐buities nuotek■ tvarkymo pasiaugЧ  kainos,お kaittnt nuotekЧ valymo
kain■ 載をbazinёsぬ応os koncentracuoS padidaima bci parda宙mo kainも pavirζiniЧ (lietaus)nuOtekЧ

tvarttmO kainos nustatomos ir keiё iamos Lietuvos Respublikos teises aku nustatyta市 arka.

15. Apie pasikeitusias vandens tiekimo ir ttkio― buities nuotekt tvarkymo pasiaugtt kainas,

pav静もini■ (lietaus)nuOtek■ tavrkynlo paJaugЧ kainas Vandens tiekljお pralleM Abonentui,apie tai

paskeibdalnas vietos spaudde ir savo intemeto sve鯰 intte.

VIII.ATSISKAITYMO TVARKA

16.Abonenlo suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal iVadinio(― iO Vandens skattik1lo(―iり

rodmenls.

17. Vandens tiekljo priil■ L iζ AboElentO tvarkyti nkiO_buities nuotekll kickis prilyginamas

tittl淵織iF視1翼瀧驚。害織誉Ⅸ露l認髯聯手蹴 1嶽:謝憮鳳魔恵
pagal ζiЧ skaitiklill rodmcnis.

18,Vandens tiekeiO pHiFnttt iこ Abonento tvarkyti pavittinill(liettus)nuOtek■ kiekis per,metus

apskaに iuaamas pagalこia follHulQ:                                ′
＜

こ
〃

-

W : l0 * H * \y * F (m3 per metus), kur:

／
／
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H vidutinis planuojamas daugiametis metinis kritulitl kiekis mm (pagal l,ietuvos
hidrometeorologij os tamybos duomenis);

ry - pavirBinio nuotekio koeficientas (imama vidutine reikime V : 0,4);
F - teritorijos plotas ha.

19. Vandens tiek6jas pagal savo paties nuskaitlrtus ar Abonento pateiktus skaitiklitl rodmenis ar
kitu Sioje Sutarryje numatSrtu b[du apskaidiuoja moketinas sumas uZ per menes[ suvartotq vandenl ir (ar)
suteiktas [kio-buities ir pavir5iniq (lietaus) nuotekq tvarkymo paslaugas ir pateikia (i5siundia paStu arba,
Abonentui praiant, elektroniniu paStu) s4qkait4Abonentui iki kito mdnesio 10 dienos. Sqskaitq pateikimo
diena laikoma s4skaitq i5siuntimo diena.

Sqskaitos pateikimo adresas (ieigu skiriasi nuo Abonento buveines adreso):

20.Utt pavirこ iniЧ (lictaus)nuOtCkll市 arkymo paslaugas Vandens tiekljas pateikia sTkalれ ir

Abonentas atsiskaito kick宙 en■ mOneSi lygiOmis dalimis nuo apskaiё iuoto i61eidЙ iamll pa宙 rζiniЧ (liCtaus)
nuotckЧ mctinio kiekio.

21.Utt kickvicna menest suvartott valldenL Suteiktas akiO_buitics ir pavirこ inill(liCtaus)nuOtekll

tvarkymo paslaugas Abonentas sumoka Vandens tiekljuliki poataskaitinio mё nesio 25 dienos.

Salys susitaria.kad sTkaiれ siunёiallt pattu sTkaita laikoma Abonento gauta per 3(tris)dienaS

nuo jos iζsiuntimo dienos. Abonentas, ncgavOs sTkaitos iki mOnesio 20(dvideζ imtos)kalendorinё s

dicnos,turi kreiptis i Vandens tiek衝 ■del pakartotinos sttkaitos iζ raけmo.
22. Abonenlo imokOS paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straips■ ヵe

nurodytu eiliζkumu.
23.Jeigu Abonentas apmoka didesnQ,negu Vandens tiekljo STkait● e nurOdyta suma,jo

pelHlokOm suma laikolna avansiniu mokaimu utt ateinanti mё nest jeigu atskirLl raさ tiさku pareiこ kimu
Abomentas nenurodo kitaip.

Ⅸ .ATSAKOMYBE

24. Abonentui laiku ncatsiskaiこ ius tt suvartot■ vandent ir sutciktas akio_buitics bci pavirζ ini■

(liCtaus)nuOtCkЧ  tvartto paSlaugas,Vandens tieklias utt kiCkviena SumOkai paveluOれ dicna
apskaiё iuttajam O,06(ζ eζ iЧ ζimt」りproCentt dyd乏 lo delspinigius nuo laiku nesumokOtos sumos,換 ip pat

teisOs aktu nustaya tval・ ka Vandens tiekOjas gali skaiё iuoti palttkanas,bci gali nutraukti,sustabdメ i ar

apriboti vandens tickima ir(ar)]kiO― buities nuotekЧ  priOmimも ir(ary pa宙 rζ ini■ (lictaus)nuOtekЧ
priemimQ vieさ osios vandens tickimo sutartics standaⅢ ni■ Sttygllp patvirtintЧ  Lietuvos Respublikos
Vydausybёs 2007 m.sausio 31 d.nutarimu Nr.126(Zin,,2007,Nr.17-636),ir Pa宙 rsiniЧ (liCtaus)

nuotekЧ  sistcmos ir trcnginiЧ  naudttimo taisyklilL pa●
7irtint■ Alytaus micゞ o savivald)あ es tarybOs 2002‐

04-25 sprcndimu Nr.49,numaり ta tVarka.

25. Sugedus ivadiniaFn Vandens skaitikliui ne del AbOnenlo kaltOs(tStrigo spamuote, sugedO

skaに ia宙mo mcchanizlllas ar pan.)ir apie tti Abonentul iki Vandens tiekljo atlikto patikrinimo
infollllavus(raStu,telefonu,elektroninOmis rySio priemonOmis ir pan.)Vandens tick輔 ■,Abonentui
patiekto vandens kiekis,kol bus irengtas ar pakeistas vandens skaitiklis,nustatolllas, vadovattantis

宙dutiniu per pa■ sunaudaamo vandens kickiu,kuHs nustatomas pagal pttkulni■ d宙可■menesiЧ

suvarkjimo vidurkし Ojei Vandens skaitiklis sugcdo ncprac」 us dviem mOncsiams,suvartoto vandens kiekis

nustatomas pagal laikotarpio,kuri buvo tiekiamas vanduo,vandens suvartaimo vidurkt.

26.Patikrinimo mctu Vandens tiekljui nusぬ ёius,kad vandcns skaitiklis yra sugedQs(ncveikia),
uzsa10s,apsemtas vandeniu,pazcista vandens skaitiklio plomba,nupleζ tt p10mba ant mont=を inill veJを liЧ

p百e vandens skaitiklio,yra po,ヶ mil19 kad buvo naudaamos lnechaninOs ar klos priemonё s vandens
skaitiklio spamuotci stabdメ i nOrint sumttinti slaniklio rodmenis(skaitiklis iSkilos, pragrOm厖

,

suskeldaOS ar matomos mechaninio poveikio ttmeS ant skaitiklio skaiこ iavimo mechaniallo apsauginio

dangtelio,p〔Ecistas ar deお rrnuotas skaitiklio korputts,paを eistas ar nuimtas apsauginis ttiedas)ir apie

もiuos pazcidimus ncbuvo infolllluotas Vandens tiekttas(rattu, tclcfo■ u, clcktToninemis 7さ i。

priemonemis ir pan.),Abo■ enlo sunaudoto vandens kiekis nustatomas Vandcns tiekimo ir nuotekЧ

"arttmo hiastrukturos naud●
imO tt p憫 etturos tatwklit ptti■ htll Lietuvos Respublibs aplillkos

ministro 2006 m.gruod芝 lo 29 d.:sakymu Nr.Dl-629(Zin.,2007,Nr.19-742;20H,Nr.5-173,Nr.161-

. 17645),161 ir 174 punktuose nurodytu bttdu.

//      27.Abonento ζitte Sum■ガe nuStatytos sutartines iζ leidttialnЧ nkio_buities ir pttirSini■ (lietaus)
i nuotekЧ

 tegianこ iЧ medttiagЧ  konccn職鵠JOS prilyginamos faktinems,jeigu patikrinimo metu atlikus
. nuoteklllaboratorinius tyrimus nenustatomas numaり tЧ kOncentrac遍■宙壼尋imas.

28.Abonentuliも leidus lkio‐ buities nuotekas,kuriose tettianこ i嗜■rnedЙ iag■ koncentracむ OS宙應むa
- Sioje Sutartyje nustat5rtas bazines, o kittl ter5iandiq medZiagq - Nuotek4 tvarkymo reglamento, patvirtinto
{s,.

一 ′
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Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguZes 17 d. [sakymu Nr. Dl-23A (hin.,2006, Nr. 59-

2fi3,2A07, Nr. 110-4522),2 priede nustatSrtas ribines koncentracijas I nuotekq surinkimo sistemq ir 1

priede nustaq/tas didZiausias leistinas koncentracijas I gamting aplinkq jis turi sumoketi Vandens tiekdjui
uZ padidejusios ir (ar) specifin€s tar5os nuotekq valym4 pagal sutartines ar tyrimo metu nustatytas

ter$iandiq medZiagrl koncentracijas ui kiekvien4 virSyt4 tarSos element4. Atlikus tyrim4 laikom4 kad

Abonentas Sias nuotekas leido visq laikotarpi nuo 5[ fakt4 pawirtinusio nuotekq meginio paemimo iki kito

5[ faktq paneigusio nuotekq meginio paemimo. Per 5[ Iaikotarp[ i5leistq nuotekq kiekis nustatomas pagal

apskaitomojo m6nesio vidutini paros kieki. Mokejimai uZ padidejusios ir (ar) specifines tarSos nuotekq

valym4 apskaidiuojami vadovaujantis Valstybines kainq ir energetikos kontroles komisijos 201 1 m. liepos

29 d. nutarimu Nr. O3-217 patvirtintu Nuotekq valymo kainos uZ padidejusi4 ir specifing tar54 skaidiavimo

tvarkos apra3u 1Zin., 20t1, Nr. I 0l-4769).
29. Abonento praiymu atlikus pakartotin[ tyrima ir nustadius pakartotin4 i5leidZiamq [kio-buities

nuotekq uZter}tumo koncentracijq vir5ijim4 Abonentas uZ padidejusios ir (ar) specifines tarSos nuotekq

valym4 moka pagal pakartotinio tyrimo rezultafus iki kito nuotekq tyrimo, kuri atlieka Vandens tiek6jas

savo iniciatyva arba Abonento pra5ymu. Abonentui i5lieka prievole paSalinti tar3os prieZastis.

30. Jei Abonento i5leidiiamq lkio-buities nuotekq ChDS/BDS7 santykis yra didesnis kaip 3,

nuotekq valymo kaina uZ padidejusiq tar5q (pagal BDST) didinama tokiu santykiu, kokiu buvo viriijamas

ChDS/BDSz santykis. Jei ChDS/BDS7 santykis yra > 3, Abonentas privalo ivertinti, ar i5leidZiamos [kio-
buities nuotekos nera toksi5kos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis del maZo lengvai skaidomrl

organinirl medZiagq kiekio (iki 150 mg/l pagal BDST), o ne del toksinirlkenksmingq medZiag6 ribojandiq

biologinius procesus, Sio parametro vir5ij imas leidZiamas.

31. lJi, Sioje sutartyje nustatlrtq ter5ianditl medZiagq koncentraciiq ir rodikliq vir5ijim4

i5leidZiamose pavirlinese (lietaus) nuotekose Abonentas moka papildomus mokesdius, kurie nustatomi ir
mokami Paviriiniq (lietaus) nuotekq sistemos ir lrenginiq naudojimo taisyklese, patvirtintose Alytaus

miesto savivaldybes tarybos 2A02-A4-75 sprendimu Nr. 49, nustatyta tvarka.

32. Abonentui sistemingai 3 (tris) kartus i5 eiles vir5ijus Sutartyje numaq/As sutartines

ter$iandiqjq medZiagq koncentracijas, Abonentas [sipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas Sutartyje

eleklaruoti didesnes tarSos koncentracijas atsiZvelgiant [ 3 (trijq) laboratoriniq tyrimq rezultatq vidurk['

Abonentui nerykdant Sio [sipareigojimo Vandens tiek6jas iryja teisq po 5 (penkiq) darbo dientl laikyti,

kad Sutartyje numaqrtos sutartines terSiandiqjq medZiagq koncentracijos pakeistos pagal 3 (trijq)

laboratoriniq tyrimrl rezultatq vidurki. Abonentas sustaMEs gamybines veiklos vykdym4 ar pakeitEs

gamybing veiklqturi teisg pakeisti Suta(yje numarytas sutartines terSiandiqiq medZiagq koncentracijas.

33. Abonentui praleidus atsiskaitymo terminus ar paZeidus kitas sutarties s4lygas, taip pat jei

Abonentui pradeta bankroto proced[ra, ir (ar) yra kitq aplinkybirg leidZiandiq pagr[stai manyti, kad

Abonentas nevykdys savo prievoliq pagal sutarti, Vandens tiek6jas turi teise nustatlrti trumpesnius

atsiskaitymo terminus, pareikalauti i5 Abonento uZ tiekiamq geriam4j[ vandeni Ukio-buities nuotekq

tvarkymt ir pavir5iniq (lietaus) nuotekq tvarkymo paslaugas moketi i5 anksto (avansu). Tokiu atveju,

Abonentas uZ per kiq ataskaitini laikotarp[ reikaling4 pateikti geriamqiI vandenl, [kio-buities nuotekq

tvarkymo ir pavir$iniq (lietaus) nuotekrl tvarkymo paslaugas moka pagal Yandens tiek€jo pateikt4

s4skaitq u* riliu, kaipprie5 3 darbo dienas iki ataskaitinio laikotarpio pradiios. ISankstinio apmokejimo

dydis yra lygus praejusiro ataskaitinio laikotarpio mokesdio uZ geriam4ji vandeni ir [kio-buities nuotekq

tvarkym4 blipavir5iniq (lietaus) nuotekq tvarkym4 dydZiui. Atliktas i5ankstinis apmokejimas uiskaitomas

pugui fuktin[-geriamojo vandens ir [kio-buities nuotekq tvarkymo bei pavir5inirl (lietaus) nuotekq

iuirry*o paslaugq suvartojim4 per ataskaitini laikotarpi - permoketa suma [skaitoma I bfisim4ii

mote;im6 L nesumoket4sum4Abonentas sumoka sutarties 2l punkte nustatyta tvarka.

X. BAIGIAMOSIOS NruOSTATOS

34. Salys [sipareigoja Sioje Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos

istatymais, tltais teiser ukt ir, reglamentuojandiais vandentvarkos [kio valdymo, administravimo,

eksploatavimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvark4.

35. tvykus nepaprastomr uplintyUe*s (force majettre), kuriq negalima nei numatyti, nei i5vengIi,

Sutarties Saiys atleidZiamos nuo atsakomybes uZ Sutarties nevykdym4 arba netinkama vyk!ym4.laikantis

taisyklig patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 {Zin.,1996,
Nr.68-1652).

, 36. 3i sutartis [sigalioja nuo pasiraiymo momento. Sutartis sudaroma neterminuotam laikotarpiui.

Sutartis gali b[ti nutraukia Lietuvos Respublikos istatymq nustatlrta tvarka arba [spejus kita Sali rastu ne

veliau kaip pries 30 kalendoriniq dienq Abonentui visi5kai atsiskaidius su Vandens tiek6iu uZ patiekt4

\ ,. vandenI ir iikio-buities bei pavir5iniq (lietaus) nuotekq tvarkymo paslaugas.
(,

/
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37.Vandens tiekOjas,gavQs infolll,aCJa iζ  Abomento,Valsサbes imOneS Registrll centro ar

錢鋼熙基婁i撫墓[鐵霊菫驚鳴欝  i
sutartis su nauJu statinio savininku.

38.Nuo ζios Sutarties pasra、‐ o momento nustoJa galioti田山sこiau sudaヮ ta sutartis d01 vandcns

6歯m°

:」鷺ポ1鮮欄霊露llT藤:品l

盤霊lξt礼臓Fl麗
C罰
織 ″蹴∬鷺|

器織雛 :i書
懸

淵l織
静:a亀

vandcns tickinlo tinkllL tai ζios Sutarties punktal, 1

Abonento通 kio‐ buities ar pavirこ iniЧ (lictaus)nuOt
oteko■lis,netaikolni.

kalcndodncs dienas inf01nluoti viena kiれ apie Savo

zitll pasikeitilnus, negali reikSti pretenziill del kitos

vizitais.

42.16 Sios Sutarties kylanサ s ginこai sprendЙ iami Sali■ dewbOmis.思alims nepavykus ginこ o

瀧Ⅷ ::逸群憲h朧:∬:堆,I黎ギ割脳t∬

=∬

I∬‖
43. Sutarties priedas ,,Vandelns tiekOjo l

p耐h野1配

織ピ驚冒盤潔l霊器凛翻朧鼎ま」1茅常IWf富 :ま1胤認ユ五
Saliai.

VANDENS TIEKEJAS
UAB,,DzukloS Vandcnys``
Pulko g.75,LT-62135 Alメ us

lmOnёS kOdas 149566841

PVⅣIInokOtoJo kodas LT495668410

a.s.LT877300010002208247

,,Swedbant`,AB

telefono Nr.(8315 470, fakso Nr. (8 315) 555E6

el. pa5to adresas

Tomas V
direktoriaus
ir finansams

ABONENTAS
VgI Alytaus apskrities S.Kudirkos ligonine

LigoninOs g.12,LT-62114 Alytus

lmOnes kOdas 190272175
PVM mok饒 街 O kOdas LT902721716

a.s.

Tel.Nr.(8315)56415,fakso Nr.(8315)75530

争貴 a S KttDiRKos
tiG鶴醸箋

Vie`囃 l i318:ga

Ｆ

り

鯉 ヘUIT硝
:

ツIW霧職じW‐ 1

el. palto adresas .'.... Dheltorius....'' "'



∫威務

Registracijos Nr.

2012‐ 07…01 GEMⅣ 10JO VANDENS TIEKIIⅦO IR NUOTEKv TVARKYMO SUTARTIES
Nr。 132‐12 PAKEITIMAS

2014 Fn.bir2elio 17 d.Nr.144-14

Alytts

UAD,,Dzttk」 OS Valldenys``(t01iau一 Vandens tiekqas),atstOVauJama direhoriaus pavaduotoJo

ckonolllikai ir lllnansams Tomo Valatkos, veikianこ io pagal bendroves direktoriaus 2008-04-02 iこ duota

lgaliaiml Nr.44V,ir Vこ I Alytaus apsh■ ics S,Kudirkos ligonine(t01iau_Abonentas),atStOvattalmas

direkoriaus AIttro Vasiliausko,susitarOmc pakeisti II dalies papunkti 3.5,ji ζdOStan taip

Ⅱ.DUOMENYS APIE ABONENTO STATINI

3.5.sutartillё s,kurios prilyginal■ os faktinёms,tcttianё iЧ medZiagЧ koncentraclos ir Юdikliai

i61cidttialnose■ kio―buities nuotekose:

Ter5iantiu medZiagu pavadinimas Mato vnt. Kiekis

BDS7 mg/1 350

Skendinёios mcdZiagos(SM) mg/l 350

Naftos produktai mc4
Sintetines veikliosios pavir5ines medZiagos

(anijonines)
mgil 3

Ph nuo 6.5 iki 8.5

Temperat[ra Oc iki 30 0C

ChDS/BDS7Sanサ kiS ＜

一

し

Sな pakchhnas卜堆Jnanu。 2011-06-0113て そユヽ｀́εさ二ktヒ fいヾヽ 議`tet｀ スJ‐
)、

Pakcitilnas sudarytas dviclll cgzcmplioriais― ―po vicna kiCkVicnai Saliai

VANDENS TIEKEJAS
UAB,,Dzuk」 oS Valldellys“

Pulko g.75,LT‐ 62135 Alytus

lmOnes kOdas 149566841
PVM mokё t●o kOdas LT495668410

a.s.LT877300010002208247

NUOMININKAS
VこI Alytaus apskritics S.Kudirkos ligonine
Ligonines g.12,LT-62114 Alytls

lmOnёS kOdas 190272175

PVM mokёtttO kOdas LT902721716

a.s.

し 13410, fakso Nr. (8 315) 55586 Tel. Nr. (8 315) 56415, fakso Nr. (8 315) 15530

撤

"Swcdbank``,AB
telcfono Nr.(831

el. palto adresas

Tomas
direktoriaus
lr
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