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(Juridinio asmens kodas) 
 

AB „Klaipėdos vanduo“, Ryšininkų g. 11, Klaipėda, LT-91116 Klaipėdos m. sav., tel. (8 46) 
466 171, faks.: (8 46) 466 179, el. p.: info@vanduo.lt 

(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, buveinės adresas, telefono, fakso Nr., 
elektroninio pašto adresas) 

 
AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginiai, Uosių g. 8, Dumpių k., 

Dovilų sen., Klaipėdos raj. 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 
 

1.1. išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo 
įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m3 per parą ir daugiau buitinių, gamybinių ir kt. (išskyrus 
paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų 
kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus); 

1.3. į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų 
autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų 
tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių 
nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha;  

1.4. išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, kuriose nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito 
prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, 
2 priedo A dalyje „Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką“ nurodytą vertę ir (ar) kuriose yra 
prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų 
kiekio); 

2.3. iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų;  

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir 
šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai 
reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas; 

Kriterijai, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui reikia specialiosios dalies kvapų valdymui:  

1. Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas (išskyrus atvejus, kai apdorojamos tik žaliosios 
atliekos), biodujų išgavimas iš atliekų, nuotekų dumblo laikymas. 

 (nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys) 
 
 
 

Ekologė Danguolė Čeledinienė, tel.: (8 46) 466 135, el. p.: danguole.celediniene@vanduo.lt  
(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 



Įvadas 
AB „Klaipėdos vanduo“ taršos leidimas Nr. (11.2)-30-66/2005 / TL-KL.2-13/2015 (toliau - 
Leidimas) keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-04-06 įsakymo 
Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2982; aktuali redakcija) (toliau - Taisyklės) 2.19 papunkčiu, 
Bendrovė eksploatuoja įrenginius, kurie atitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlio 1 kriterijų ir kurių 
eksploatavimui iki 2022-01-01 reikalinga gauti specialiąją Leidimo dalį „Kvapų valdymas“.  

Taip pat vadovaujantis Taisyklių 75.2.1 punktu tikslinamas Leidimas vadovaujantis atlikta 
Bendrovės Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita (toliau - 
Inventorizacijos ataskaita), kurią 2020-12-08 patvirtino Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. 
(30.3)-A4E-11404 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 
teršalų inventorizacijos atskaitos“, bei atsiradus naujiems taršos šaltiniams, kurie nebuvo 
inventorizuoti (neeksploatuoti inventorizavimo metu - 2019 m). 

Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė esamų taršos šaltinių fiziniai parametrai, išmetami teršalai bei 
atsirado naujų taršos šaltinių, tikslinama Leidimo specialioji dalis „Aplinkos oro taršos valdymas“. 

 



I. BENDROJI PARAIŠKOS DALIS 

1. Trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo 
prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos 
vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti 
teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus. 

AB „Klaipėdos vanduo“ iš Klaipėdos miesto ir rajono vandenviečių geriamuoju vandeniu aprūpina 
Klaipėdos, Gargždų ir Priekulės miestų, Šaulių, Stragnų II vietovių gyventojus. Bei vykdo buitinių 
ir lietaus nuotekų surinkimą ir valymą Dumpių kaime esančioje nuotekų valykloje adresu Uosių g. 
8, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav. - įrenginys AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų 
valykla. 

Veikla vykdoma vadovaujantis taršos leidimu Nr. (11.2)-33-17/2005/TL-KL.2-49/2019. 

AB „Klaipėdos vanduo” Dumpių nuotekų valykloje vykdomos šios veiklos, kurioms pagal 
Taisyklių 1 priede nustatytus kriterijus įrenginiui eksploatuoti reikia turėti taršos leidimą: 

1.1. išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo 
įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m3 per parą ir daugiau buitinių, gamybinių ir kt. (išskyrus 
paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų 
kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus); 

1.3. į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų 
autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų 
tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių 
nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha;  

1.4. išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, kuriose nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito 
prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, 2 
priedo A dalyje „Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką“ nurodytą vertę ir (ar) kuriose yra 
prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų 
kiekio); 

2.3. iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų;  

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir 
šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai 
reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas; 

Kriterijai, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui reikia specialiosios dalies kvapų valdymui:  

1. Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas (išskyrus atvejus, kai apdorojamos tik žaliosios 
atliekos), biodujų išgavimas iš atliekų, nuotekų dumblo laikymas. 

2. Planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 
1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos 
vykdyti veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų 
teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos 
dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia, 
esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti – numatoma veiklos, 
pakeitus leidimą, pradžia; 

Nuotekos iš gyvenamųjų teritorijų į Dumpių nuotekų valymo įrenginius paduodamos slėginėmis 
nuotekų transportavimo linijomis. Iš Klaipėdos miesto transportuojamų nuotekų požeminėse 
linijose yra įrengti šuliniai su linijų nuorinimo įrenginiais. Slėginės linijos nusiorinimo metu į 
aplinkos orą yra išmetami teršalai. Viso yra 14 vnt. nuorintojų (išsidėstymo planas pateikiamas 2 
priede). Nuorintojai veikia automatiniu būdu - nuotekų linijoje susikaupus orui atsidaro nuorintojo 



aromatinis vožtuvas ir oras yra išleidžiamas į aplinką. Vadovaujantis Inventorizacijos ataskaita 
linijos nusiorinimo procesas yra nekontroliuojamas (nėra žinomas nusiorinimo periodiškumas), o 
išmetimas yra neorganizuotas. Todėl nėra galimybės atlikti faktinių instrumentinių matavimų. 
Inventorizuoti taršos šaltinių (nuorintojų) skaičiavimo būdu taip pat nėra galimybės, kadangi 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymu Nr. 395 „Dėl į 
atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų 
teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką 
apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; aktuali redakcija), nėra patvirtintos skaičiavimo metodikos. 
AB „Klaipėdos vanduo“ įsipareigoja - atsiradus teisės aktais reglamentuotam šių oro taršos šaltinių 
inventorizavimo metodui, papildyti Inventorizacijos ataskaitą įvardijant taršos šaltinių į aplinkos orą 
išmetamus teršalus ir jų kiekius bei patikslinti taršos leidimą. 

Nuotekų valykloje per metus išvaloma apie 15 mln. m3 nuotekų, projektinis valyklos našumas - 19,1 
mln. m3. Esami nuotekų valyklos technologiniai įrenginiai pažymėti plane 1 pav.  

Pirmasis nuotekų valymo etapas yra mechaninis valymas - tai parengtinis (pirminis) nuotekų 
valymas prieš biologinį valymą. Mechaniniam nuotekų valymui naudojami tokie įrenginiai kaip 
rankinės grotos, mechaninės automatinės grotos, aeruojamos smėliagaudės, pirminiai sėsdintuvai. 
Nuotekos pirmiausia patenka į grotų pastate esančią nuotekų priėmimo kamerą, o iš jos į 
mechaninio valymo pradžioje esančias grotas. Šiame etape iš nuotekų pašalinami stambūs 
nešmenys, mineralinės (smėlis, šlakas ir kt.) priemaišos, išplaukiančios (riebalai ir kt.), skendinčios 
ir kitos įvairios medžiagos, kurios nepageidaujamos kituose nuotekų valymo etapuose. Iš uždengtos 
nuotekų priėmimo kameros antstato ir grotų pastato ventiliacijos angų surinktas užterštas oras yra 
valomas biofiltre. Iš grotų pastato biofiltro neorganizuotai yra išmetami teršalai lakieji organiniai 
junginiai, amoniakas ir sieros vandenilis, bei kvapai (neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis (ATŠ) 
Nr. 615 ir kvapo taršos šaltinis Nr.2 ).  

 
1 pav. Nuotekų valymo įrenginių išsidėstymas teritorijoje 

2018 m. Grotų ir smėlio sėsdinimo pastato patalpose sumontuota kvapų šalinimo sistema, 
susidedanti iš 6 vnt. ozono generatorių MSDO15, kuri užtikrina patalpoje susidarančių kvapų bei 
išsiskiriančių cheminių medžiagų (amoniako, sieros vandenilio ir kt.) sumažinimą dar pakeliui iki 
biofiltro, t.y. ozonatoriai gamina ir tiekia ozoną į grotų pastato patalpą bei į esamą oro šalinimo 
sistemą, taip papildomai oksiduojant kenksmingas medžiagas ir mažinant ir/ar naikinant nemalonius 



kvapus, dar prieš jį išleidžiant į grotų pastato biofiltrą. Ant pastato stogo sumontuotas 
reaktorius/deozonatorius su katalitine įkrova užtikrina papildomą šalinamo oro kenksmingų 
cheminių medžiagų ir kvapų sumažinimą ir/ar sunaikinimą ir perteklinę ozono koncentraciją prieš jį 
išleidžiant į aplinką, tuo metu kai biofiltras nėra eksploatuojamas. Reaktorius/deozonatorius su 
katalitine įkrova pajungtas į esamą oro šalinimo į biofiltro sistemą, įrengiant uždarymo sklendes, 
kad šalinamo oro srautas būtų nukreiptas į reaktorių/deozonatorių biofiltro stabdymo (techninio 
aptarnavimo ir remonto) metu (ATŠ Nr. 214, kvapo taršos šaltinis Nr. 9).  

Nesant gedimų biofiltras (Nr. 615) gali būti eksploatuojamas ištisus metus (darbo laikas - 8760 
val./metus). Tačiau biofiltro stabdymo metu (keičiant įkrovą) ar įrenginių remonto metu, biofiltro 
veikla gali būti stabdoma (numatoma iki 2880 val. per metus). Tuo metu oras valymui bus 
nukreipiamas į reaktorius/deozonatorių (Nr. 214), kurio darbo laikas atitinkamai - 2880 val. per 
metus. Biofiltro įkrova keičiama kartą į 2 metus. 

Už grotų pastato esančiose smėliagaudėse (2 vnt.) nusodinamas smėlis ir kitos sunkios medžiagos. 
Vienu metu eksploatuojama 1 smėliagaudė. Iš smeliagaudžių į aplinkos orą išsiskiria lakieji 
organiniai junginiai ir kvapiosios medžiagos (ATŠ Nr. 616, kvapo taršos šaltinis Nr. 1). Iš 
smėliagaudžių nuotekos nuvedamos į pirminius sėsdintuvus (3 vnt.). Vienu metu eksploatuojamas 
vienas pirminis sėsdintuvas. Iš pirminių sėsdintuvų į aplinkos orą išsiskiria lakieji organiniai 
junginiai ir kvapiosios medžiagos (ATŠ Nr. 616, kvapo taršos šaltinis Nr. 3). Sėsdintuvuose su 
nuotekomis patekusios nuosėdos nusėda ir toliau tvarkomos kaip pirminis dumblas (paduodamas į 
gravitacinius tankintumus (3vnt.)), o nuotekos persipila per nusodintuvo briaunas ir toliau valomos 
biologinio valymo dalyje - aerotankuose. Gravitaciniai tankintuvai yra uždengti todėl oro teršalų ir 
kvapo emisijos į aplinką nėra.  

Sekantis etapas - biologinis (antrinis) valymas. Biologinio nuotekų valymo dalyje nuotekos 
valomos aktyvaus dumblo ir jame esančių mikroorganizmų pagalba. Nuotekų valykloje naudojami 
nitrifikacijos ir denitrifikacijos procesai azoto ir fosforo pašalinimui. Klaipėdos miesto nuotekų 
valykloje šis nuotekų valymo etapas vykdomas aerotankuose ir antriniuose nusodintuvuose (4 vnt.). 
Vienu metu eksploatuojami 4 aerotankai ir 2 pirminiai sėsdintuvai. Iš aerotankų (ATŠ Nr. 616, 
kvapo taršos šaltinis Nr. 4) ir antrinių sėsdintuvų (ATŠ Nr. 616, kvapo taršos šaltinis Nr. 5) į aplinkos 
orą išsiskiria lakieji organiniai junginiai ir kvapiosios medžiagos. 

Iš aerotankų aktyvus dumblas teka į antrinius nusodintuvus, kur jis nusėda ir grąžinamas į aerotankų 
pradžią. Nuskaidrėjęs vanduo patenka į nuvedimo latakus, o iš čia išvalyto vandens kolektoriumi 
savitaka nuteka į Kuršių marias. Pirminiuose nusodintuvuose sulaikytas pirminis dumblas 
periodiškai šalinamas į gravitacinius tankintuvus, o jau sutankintas perpumpuojamas į dumblo 
sumaišymo uždarą rezervuarą. Biologinio valymo metu dalis aktyvaus dumblo pašalinamas kaip 
perteklinis dumblas. Nusausintas perteklinis dumblas vėliau sumaišomas su pirminiu dumblu bei 
riebalais tame pačiame rezervuare ir siurbliais paduodamas į dumblo pūdytuvus. Dumblo 
sumaišymo talpoje slėgio reguliavimui yra įrengti du alsuokliai, pro kuriuos, esant viršslėgiui, gali 
būti išmetamas perteklinis oras su iš nuotekų dumblo išsiskyrusiais lakiaisiais organiniais junginiais 
ir kvapiosiomis medžiagomis (ATŠ Nr. 616, kvapo taršos šaltinis Nr. 7). 

Iš visų nuotekų valymo atvirų technologinių įrenginių į aplinkos orą išsiskiria lakieji organiniai 
junginiai. Iš smėliagaudžių, pirminių nusodintuvų, aerotankų, antrinių nusodintuvų, susidarančio 
nuotekų dumblo susimaišymo talpos alsuoklių oro teršalai išmetami neorganizuotai, todėl nėra 
galimybės atlikti išmetamų teršalų faktinius instrumentinius matavimus. Visi nuotekų valymo atviri 
technologiniai įrenginiai priskiriami vienam bendram aplinkos oro taršos šaltiniui, kadangi, 
vadovaujantis Inventorizacijos ataskaita, nėra galimybės nustatyti išmetamų teršalų kiekį atskirai iš 
kiekvieno nuotekų valymo technologinio įrenginio. Visi nuotekų valymo atviri technologiniai 
įrenginiai (smėliagaudės, pirminiai nusodintuvai, aerotankai, antriniai nusodintuvai, dumblo 
susimaišymo talpos alsuokliai) priskiriami vienam taršos šaltiniui Nr. 616. 

AB „Klaipėdos vanduo“ įsipareigoja - atsiradus teisės aktais reglamentuotam atskirų nuotekų 
valymo technologinių įrenginių inventorizavimo metodui, papildyti Inventorizacijos ataskaitą ir 



pakeisti taršos leidimą, pateikiant atskirų nuotekų valymo technologinių įrenginių į aplinkos orą 
išmetamus teršalus ir jų kiekius. 

Toliau nuotekų dumblas paduodamas į du pūdymo talpyklas (kiekvienos tūris 3000m3), kuriose 
dumblas pūdomas mezofiliniu režimu. Organinės medžiagos skaidomos anaerobinėmis sąlygomis, 
metano bakterijoms suskaidant organinius junginius į amoniaką, anglies dvideginio ir metano dujas. 
Toks metaninis pūdymas leidžia gauti anaerobiškai apdorotą (stabilizuotą) dumblą, kuris 
nebeskleidžia intensyvių kvapų.   

Dumblo pūdymo metu susidariusios dujos, kurių sudėtyje yra apie 60-65 % metano, surenkamos 
elektrinei bei terminei utilizacijai. Per metus yra pagaminama iki 2,5 mln. m3  biodujų. Po dujų 
valymo ir sieros junginių pašalinimo, biodujos nuvedamos į šilumos ir energijos jėgainę, kurioje yra 
sumontuoti 3 vnt. 323 kW galingumo vidaus degimo varikliai (kogeneratoriai). Kiekvienas 
kogeneratorius per metus sudegina po 1384 tūkst.Nm3 nuotekų valykloje ar Dumpių sąvartyne 
sugeneruotų biodujų. Esant biodujų trūkumui yra galimybė naudoti alternatyvų kurą - gamtines 
dujas. Maksimalus galimas sunaudoti gamtinių dujų kiekis - po 859 tūkst.Nm3 per metus 
kiekviename kogeneratoriuje (2557 tūkst.Nm3 per metus visuose kartu). Dujinio kuro degimo metu 
į aplinkos orą išmetami: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), sieros dioksidas (A) ir kietosios 
dalelės (A) ir lakieji organiniai junginiai (LOJ). Degimo produktai išmetami pro atskirus (išdėstytus 
vienas šalia kito) tris 20 m aukščio ir 0,2 m skersmens dūmtraukius (ATŠ Nr. 207, 208 ir 209). 
Generatoriai elektros energiją tiekia į energijos paskirstymo sistemą bei vietinį Klaipėdos nuotekų 
valyklos energijos ciklą. 

Dumblo džiovinimo stotyje eksploatuojamas 637 kW galingumo kogeneratorius MWM, TCG 2016 
V12. Kogeneratoriuje deginamos gamtines dujos. Kogeneratoriuje per metus sudeginama iki 1349 
tūkst.Nm3 gamtinių dujų. Yra galimybė naudoti alternatyvų kurą - biodujas. Maksimalus galimas 
sunaudoti biodujų kiekis - 2234 tūkst.Nm3 per metus. Dujų degimo metu į aplinkos orą išmetami: 
anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), sieros dioksidas (A), kietosios dalelės (A) ir lakieji 
organiniai junginiai. Degimo produktai išmetami pro 12 m aukščio ir 0,35 m skersmens dūmtraukį 
(ATŠ Nr. 213).  

Supūdytas dumblas toliau yra nusausinamas (naudojant sauso tipo flokuliantus) centrifugose. 
Nusausintas dumblas būna apie 75 % drėgnumo ir konvejerio pagalba yra transportuojamas į 
buferinę talpą prieš dumblo džiovinimą. Dumblo priėmimo punktas (bunkeris) konusiniu dugnu, 
kurio apačioje sumontuotos „judančios grindys“ bei sraigtinis transporteris, kuris tiekia dumblą į 
tiekimo siurblį ir į tarpinę dumblo talpą prieš džiovyklą. Sumontuota dumblo džiovykla yra žemos 
temperatūros (temperatūra džiovyklos viduje 85C) juostinio tipo. Dumblas yra tiekiamas iš 
tarpinės talpos ir ant džiovinimo juostos paskleidžiamas judamu dumblo distributoriumi, 
užtikrinančiu tolygų ir nepertraukiamą sausinto dumblo paskleidimą ant džiovinimo juostos per visą 
jos plotį. Ant džiovinimo juostos paskleistas dumblas yra tiekiamas į uždarą džiovinimo zoną. 
Džiovinimo zonoje, cirkuliuojant pašildytam orui, iš sausinto dumblo išgarinamas bei per skruberį 
ir biofiltrą pašalinamas kondensato pavidalo vanduo. Oras prieš išleidžiant į atmosferą yra valomas 
oro cheminio valymo įrenginiuose (skruberiuose). Skruberiai yra dviejų pakopų - su rūgšties ir 
šarminės/oksidacijos valymo etapais. Po cheminio oro valymo, prieš išleidžiant orą į atmosferą, jis 
dar kartą yra išvalomas biofiltre (neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 614, kvapo šaltinis Nr. 8). Iš 
biofiltro į aplinkos orą neorganizuotai išmetami amoniakas ir sieros vandenilis, bei kvapiosios 
medžiagos. 

Išdžiovintas dumblas, kuriame lieka ne daugiau kaip 10 procentų drėgmės, tiekiamas į džiovinto 
dumblo talpyklą - silosą. Džiovinto dumblo granulės siloso bokšte sandėliuojamas iki pakrovimo. 
Po to granulės transportuojamos į sandėliavimo aikštelę arba išvežamas džiovinto dumblo 
tvarkytojams. AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojami dumblo džiovinimo įrenginiai turi tik vieną 
gamybinę liniją, kurioje yra sudžiovinamas visas nuotekų valykloje susidaręs ir apdorotas dumblas. 
Esant tik vienai dumblo džiovinimo linijai ir džiovykloje atliekant profilaktinius įrenginių techninio 
aptarnavimo darbus ir/ar įvykus bet kokiam ilgesniam nei 15 val. jos gedimui, ir/ar kitais dumblo 
džiovinimo įrenginių stabdymo atvejais, pūdytas ir sausintas dumblas be džiovinimo išvežamas į 



dumblo saugojimo aikštelę esančią nuotekų valyklos teritorijoje, iš kurios vėliau išvežamas atliekų 
tvarkytojams tolimesniam ir galutiniam jo utilizavimui. Iš pūdyto dumblo saugojimo aikštelės į 
aplinkos orą išsiskiria kvapai (kvapo taršos šaltinis Nr. 6).  

Kiti Dumpių nuotekų valykloje esantys taršos šaltiniai, kurie neatitinka Taisyklių 1 priedo kriterijų.  

Mezofiliniam dumblo pūdymo procesui reikalinga temperatūra pūdymo talpose yra gaunama 
pakaitinus dumblą. Reikalingos šiluminės energijos gamybai naudojamas dujinis katilas „Buderus 
SK 725“ (galingumas 870 kW). Katile deginamos nuotekų valykloje ar Dumpių sąvartyne 
sugeneruotos biodujos arba gamtinės dujos. Mezofiliniam dumblo pūdymo procesui reikalinga 
temperatūra pūdymo talpose yra gaunama pakaitinus dumblą. Reikalingos šiluminės energijos 
gamybai naudojamas dujinis katilas „Buderus SK 725“ (galingumas 870 kW). Katile sudeginama 
iki 876 tūkst.Nm3/metus gamtinių dujų. Taip pat gali būti kūrenamos Dumpių nuotekų valykloje ar 
Dumpių sąvartyne sugeneruotos biodujos. Metinis biodujų sunaudojimas - iki 1463 tūkst.Nm3. 
Dujinio kuro degimo metu į aplinkos orą išsiskiria anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (A). 
Degimo produktai iš abiejų katilų į aplinkos orą išmetami pro bendrą 20 m aukščio ir 40 cm 
skersmens dūmtraukį. 

Valymo įrenginių administracinių patalpų šildymui yra įrengta katilinė, kurioje įrengti du po 180 
kW galingumo dujiniai katilai „Wolf” (bendras įrenginio galingumas - 360 kW). Katilai dirba 
pakaitomis, t.y. vienu metu veikia tik vienas katilas. Kiekviename katile sudeginama po 15 000 
Nm3/metus. Gamtinių dujų degimo metu į aplinkos orą išsiskiria anglies monoksidas (A) ir azoto 
oksidai (A). Degimo produktai iš abiejų katilų į aplinkos orą išmetami pro bendrą 14 m aukščio ir 
30 cm skersmens. 

Naudojamos medžiagos ir žaliavos 

Dumpių nuotekų valykloje esančiuose kogeneratoriuse ir dujiniuose katiluose yra deginamos 
gamtinės dujos ir biodujos.  

Dumblo džiovyklos oro valymo skruberyje naudojama praskiesta sieros rūgštis bei vandenilio 
peroksidas. Reagentai orui valyti sandėliuojami uždaruose 1 m3 tūrio standartiniuose rezervuaruose, 
atskiroje cheminių medžiagų sandėliavimo patalpoje (džiovyklos pastate). Sunaudojamų žaliavų ir 
reagentų kiekiai pateikti 1 ir 2 lentelėse. Pavojingų medžiagų saugos duomenų lapai pateikiami 8 
priede. 

Veiklos pakeitimai 

Vadovaujantis Inventorizacijos ataskaita tikslinama Leidimo specialioji dalis „Aplinkos oro taršos 
valdymas“ atsižvelgiant į šiuos pasikeitimus: 

1. Inventorizuoti Dumpių nuotekų valykloje esami visi nuotekų valymo technologiniai 
įrenginiai (smėliagaudės, pirminiai nusodintuvai (3 vnt.), aerotankai, antriniai nusodintuvai (3 
vnt.)) ir susidarančio nuotekų dumblo susimaišymo talpos alsuokliai priskiriami vienam bendram 
aplinkos oro taršos šaltiniui - naujas taršos šaltinis Nr. 616. 

2. 2018 m. grotų ir smėlio sėsdinimo pastato patalpose buvo sumontuota kvapų 
šalinimo/ozonavimo sistema. Ant pastato stogo sumontuotas reaktorius/deozonatorius su 
katalitine įkrova, kuri užtikrina papildomą šalinamo oro kenksmingų cheminių medžiagų ir 
kvapų sumažinimą ir/ar sunaikinimą prieš jį išleidžiant į aplinką, tuo metu kai biofiltras (esamas 
taršos šaltinis Nr. 615) nėra eksploatuojamas. Reaktorius/deozonatorius su katalitine įkrova 
pajungtas į esamą oro šalinimo į biofiltro sistemą, įrengiant uždarymo sklendes, kad šalinamo 
oro srautas būtų nukreiptas į reaktorių/deozonatorių biofiltro stabdymo (techninio aptarnavimo ir 
remonto) metu. Inventorizuotas naujas taršos šaltinis Nr. 214. 2019 m. (inventorizavimo metu) 
taršos šaltinis nebuvo eksploatuotas, todėl nenustatyta vienkartinė ir metinė tarša. Išmetamų 
teršalų metiniai ir vienkartiniai normatyvai nustatyti vadovaujantis 1 priede pateikta teršalų 
skaičiuote, kuri patvirtinta Inventorizacijos ataskaitoje. 

3. Naikinamas taršos šaltinis Nr. 611 - smėliagaudė. Iš taršos šaltinio teršalai į aplinkos orą 
išmetami neorganizuotai, todėl nėra galimybės atlikti faktinius instrumentinius matavimus 
išmetamų teršalų nustatymui. Vadovaujantis teršalų išmetamo kiekio skaičiavimo metodikomis 



iš nuotekų valymo įrenginių išmetamų teršalų kiekis gali būti nustatomas tik bendrai visam 
įrenginiui pagal jame išvalomų nuotekų kiekį, todėl nėra galimybės atskirai iš smėliagaudės 
nustatyti išmetamų teršalų kiekį. Iš smėliagaudės išmetamų teršalų kiekis, vadovaujantis 
skaičiavimo metodikomis, įskaičiuotas į naują taršos šaltinį Nr. 616, kuris apibrėžia taršą iš visų 
nuotekų valymo atvirų technologinių įrenginių (smėliagaudė, pirminiai nusodintuvai (3 vnt.), 
aerotankai, antriniai nusodintuvai (3 vnt.)). 

4. Tikslinami taršos šaltinio Nr. 615 (nuotekų priėmimo kameros biofiltras) išmetami teršalai ir 
jų metinės ir vienkartinės taršos normatyvai. 

5. Pagal inventorizacijos ataskaitą tikslinami taršos šaltinių fiziniai duomenys. 

Kaičiama veikla yra vykdoma, pakeitimai atliekami vadovaujantis Inventorizacijos ataskaita. 

Stacionarių taršos šaltinių išsidėstymo teritorijoje planas pateikiamas 2 priede. 

3. Įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar 
išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu 
išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira 
neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio 
aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro 
užterštumo lygis. 

Siekiant įvertinti pasikeitusių ir naujų aplinkos oro taršos šaltinių įtaką aplinkos orui, buvo atlikti 
išmetamų aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos sklaidos skaičiavimai. Bendrovės aplinkos 
oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant ADMS 5.2 matematinio modeliavimo programinę 
įrangą. Modelis yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų 
modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai palyginami nustatytomis oro teršalų 
ribinėmis koncentracijos vertėmis. 

Vadovaujantis 2020 m. Inventorizacijos ataskaita keitėsi šių teršalų išmetami kiekiai: 

 Amoniakas; 
 Angliavandeniliai (LOJ); 
 Sieros vandenilis. 

Todėl vertinamas tik šių teršalų poveikis aplinkos oro kokybei. Kitų Bendrovėje išmetamų teršalų 
(azoto oksidai, sieros dioksidas, anglies monoksidas, kietosios dalelės) tarša lieka nepakitusi. 

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojami 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau - LHMT) pateikti penkerių metų (2014 2018 m.) 
Klaipėdos meteorologijos stoties meteorologiniai duomenys. LHMT pažyma pateikiama aplinkos 
oro teršalų sklaidos skaičiavimo ataskaitoje (žr. 3 priedą).  

Teršalų foniniai duomenys priimti vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 2021-02-10 raštu Nr. 
(30.3)-A4E-1674 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ foninio aplinkos užterštumo duomenų“ (rašto 
kopija pateikta sklaidos ataskaitoje, žr. 3 priedą). 

Gauti oro užterštumo rezultatai lyginami su ribinėmis vertėmis (toliau - RV). Taršos šaltinių 
išskiriamų teršalų RV aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. 
įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos 
kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ 
(Žin., 2007, Nr.67-2627, aktuali redakcija). Šios RV pateiktos žemiau lentelėje. Teršalų 
skaičiavimai atliekami įvertinant per metus leistiną RV viršijimų skaičių (procentilį). 



Teršalų ribinės vertės (RV) 

Teršalo pavadinimas Vidurkinimo laikotarpis Ribinė vertė aplinkos ore 

Teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės 

Amoniakas 
0,5 val. 0,2 mg/m3  
24 val. 0,04 mg/m3 

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. 1,0 mg/m3  
Sieros vandenilis 0,5 val. 0,008 mg/m3  

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai 
sąlygoms, veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos Bendrovės teritorijoje ir už jos ribų, tiek 
be fono, tiek su fonu neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių, 
nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-
06-11 įsakyme Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, 
kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių 
aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, aktuali redakcija). 

Užterštumo lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti 3 priede, rezultatų skaitinės reikšmės 
žemiau lentelėse. 

Patikslinta Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos patikslinimas pateiktas 4 priede. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai  

Teršalo pavadinimas 
Maksimali teršalo koncentracija skaičiavimo lauke 

Be fono Su fonu 
Koncentracija RV dalimis1 Koncentracija RV dalimis1

1 2 3 4 5 
Teršalai, ribojami pagal nacionalinius kriterijus

Amoniakas 
0,5 valandos, mg/m3 
24 valandų, mg/m3 

 
0,029 
0,03 

 
0,15 
0,75 

 
0,29 
0,031 

 
0,15 
0,78 

Angliavandenilia (LOJ) 
0,5 valandos, mg/m3 

 
0,15 

 
0,15 

 
0,26 

 
0,26 

Sieros vandenilis 
0,5 valandos, mg/m3 

 
0,0043 

 
0,54 

 
0,0043 

 
0,54 

1- RV dalimis – modeliavimo būdų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės 
vertės. 

4. Informacija specialiajai Leidimo dalai „Kvapų valdymas“. 

AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valykloje nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo metu į 
aplinkos orą išsiskiria kvapiosios medžiagos. Iš valomų nuotekų kvapas išsiskiria iš jų valymo 
atvirų įrenginių (talpų), biofiltrų ir kt. technologinių įrenginių bei laikino apdoroto dumblo 
sandėliavimo aikštelių. 



Teritorijoje esami taršos kvapais šaltiniai 
Nr. 

Įrenginys 
Aukštis virš 

žemės 
paviršiaus, m

Teršalų 
išmetimo 
plotas, m2 

Taršos šaltinių darbo 
laikas, val. 

Vienu metu 
eksploatuojamų 

įrenginių 
skaičius, vnt. Per dieną Per metus 

1 Smėliagaudės (2 vnt.) 2,2 270 24 8760 1 
2 Nuotekų priėmimo kameros 

biofiltras 
2 100 24 8760 1 

3 Pirminiai sėsdintuvai (3 vnt.) 1,5 1809 24 8760 1 
4 Aerotankai (F1-F4) (4 vnt.) 2,6 2442 24 8760 4 
5 Antriniai sėsdintuvai (4 vnt.) 1 1809 24 8760 2 
6 Dumblo saugojimo aikštelė  1 29670 24 8760 1 
7 Dumblo sumaišymo talpos 

prie pūdytuvų alsuokliai (2 
vnt.) 

1 0,25 5 1825 2 

8 Džiovyklos biofiltras 2,6 97 24 7135 1 
9 Reaktorius/Deozonatorius 7 1 241 2880 1 

Pastaba: 1- Taršos šaltinis eksploatuojamas tik grotų pastato biofiltro (taršos šaltinis Nr. 2) stabdymo (techninio 
aptarnavimo ir remonto) metu. 

Kvapo taršos šaltinių išsidėstymo teritorijoje planas pateiktas 2 pav. 
 

 
2 pav. Kvapų taršos šaltinių išsidėstymas teritorijoje 

 

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos eksploatavimo metu išsiskiriantis kvapo vienetų kiekis 
buvo nustatytas laboratoriniais tyrimais.  

Mėginių kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmimas.  

Mėginius kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmė ir į akredituotą laboratoriją 
laboratoriniams tyrimams atlikti pristatė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 
(toliau – NVSPL) darbuotojai. 2020-08-27 NVSPL paėmė 2 mėginius, o 2020-09-03 7 mėginius iš 
skirtingų neorganizuotų taršos kvapais šaltinių. 



Imant kvapo mėginius aplinkos oro sąlygos buvo: aplinkos oro temperatūra – 20-21º C, atmosferos 
slėgis - 101,1-101,4  kPa, vėjo greitis – 2,9-5,8 m/s, santykinė oro drėgmė – 60-77 %. 

Kvapo koncentracijos laboratoriniai tyrimai. 
2020 m. rugsėjo 7 d. kvapo koncentracijos laboratorinių tyrimų protokolas Nr. Ch 6475/2020-
6476/2020, bei 2020 m. rugsėjo 11 d. protokolas Nr. Ch 6729/2020-6735/2020/P1 pateikiami 5 
priede. 

Kvapo šaltinių emisija 

Vadovaujantis atliktais kvapo laboratorinių tyrimų rezultatais iš neorganizuotų taršos šaltinių mėginai 
buvo imant 30 m3/(m2 x h) greičiu arba 0,0083 m3/(m2 x s). 

Kvapo vienetų kiekis išsiskiriantis per sekundę iš neorganizuotų taršos šaltinių vieno kvadratinio metro 
(OUE/ m2/s) perskaičiuojama pagal formulę: 

MOUE/s/m2 = V   COUE/m3  
kur: 
 V – paskaičiuotas tūrio debitas, (0,0083 m3/s); 
 COUE/m3 – išmatuota kvapo koncentracija. 

Iš atskirų taršos šaltinių išmetamų kvapo vienetų kiekis (OUE/s) paskaičiuojamas - kvapo vienetų 
kiekį išsiskiriantį iš kvadratinio metro (OUE/s/m2) padauginus iš neorganizuotų taršos šaltinių ploto. 
Skaičiavimai pateikti žemiau lentelėje.  

Vienu metu eksploatuojamų neorganizuotų taršos šaltinių kvapo emisijos. 

Nr. 

Taršos šaltiniai 

Išmatuota 
kvapo 

koncentracija, 
OUE/m3 

Tūrio 
debitas, 

m3/(m2 x s) 

Kvapo 
emisija iš 

m2, 
OUE/s/m2 

Taršos 
šaltinio 
plotas, 

m2 

Taršos 
šaltinio 
kvapo 

emisija, 
OUE/s

1 2 3 4 5 6 7
1 Smėliagaudės (1 vnt.) 4907 

0,0083 

40,7 270 10989 

2 
Nuotekų priėmimo kameros 
biofiltras (1 vnt.) 

798 6,6 100 660 

3 Pirminiai sėsdintuvai (1 vnt.) 1644 13,6 1809 24602,4 

4 Aerotankai (F1-F4) (4 vnt.) 51 0,4 2442 976,8 
(1 vieneto) 

5 Antriniai sėsdintuvai (2 vnt.) 28 0,2 1809 361,8 
(1 vieneto)

6 Dumblo saugojimo aikštelė (1 vnt.) 32 0,3 29670 8901 
8 Džiovyklos biofiltras (1 vnt.) 1639 13,6 97 1319,2 
91 Reaktorius/Deozonatorius 6527 1,64 m3/s - - 10704,3 

Pastaba: 
1 - Taršos šaltinis Nr. 9 eksploatuojamas tik grotų pastato biofiltro (t.š. Nr. 2) stabdymo (techninio aptarnavimo ir 
remonto) metu. 

Iš taršos šaltinių išmetamų kvapo vienetų kiekiai nustatyti faktiniais matavimais, kurie gali 
priklausyti nuo į Dumpių nuotekų valyklą atitekančių nuotekų sudėties ir praskiedimo paviršinėmis 
nuotekomis santykio. Todėl siekiant neviršyti galimo taršos kvapais normatyvo (jei į valyklą 
patektų didesnės koncentracijos nuotekos), iš taršos šaltinių Nr. 2 (nuotekų priėmimo kameros 
biofiltras), Nr. 8 (džiovyklos biofiltras) ir Nr. 9 (reaktorius/deozonatorius) išmetamų kvapo vienetų 
kiekis didinamas - 30 proc., t.y. kvapo taršos normatyvai nustatomi didesni nei užfiksuota faktiniais 
matavimais: 



 

Taršos šaltinis Išmatuota kvapo 
koncentracija, OUE/s 

Numatomas (prašomas 
leisti) kvapo emisijos 

rodiklis, OUE/s Nr. Pavadinimas 

2 Nuotekų priėmimo kameros biofiltras 660 858 
8 Džiovyklos biofiltras (1 vnt.) 1319,2 1715 
9 Reaktorius/deozonatorius 10704,3 13915 

Iš vieno dumblo sumaišymo talpos alsuoklio (Nr. 7) išmetamų kvapo vienetų kiekis 
apskaičiuojamas taršos šaltinio tūrio debitą padauginus iš matavimo metu nustatyto kvapo vienetų 
kiekio išmetamame ore.  

Iš dumblo sumaišymo talpos alsuoklių (Nr. 7) maksimalus išmetamo oro debitas paskaičiuojamas 
pagal į talpą paduodamo dumblo našumą, t.y.  pirminis dumblas į sumaišymo talpą pumpuojamas 
kas 2 val. po 0,5 h 45 m3/h našumu, perteklinis dumblas 5 m3/h ir atvežtinės skystos atliekos - 
vidurkis 1 m3/h. Viso gaunasi 11,3 + 5 + 1=17,3 m3/h. Tuo pat metu 15 m3/h našumu dumblas iš 
sumaišymo talpos paduodamas į pūdytuvus. Tad iš sumaišymo talpos išmetamo oro debitas siekia - 
17,3 - 15 = 2,3 m3/h. Toks oro debitas bus išmetamas pro 2 alsuoklius arba iš kiekvieno po 1,15 
m3/h (0,0024 m3/s). 

Iš dumblo sumaišymo talpos alsuoklių išmetamų kvapo vienetų skaičiuotė pateikta žemiau lentelėje. 

Vienu metu eksploatuojamų organizuotų kvapo šaltinių emisijos. 
Taršos šaltiniai Išmatuota kvapo 

koncentracija, OUE/m3 
Tūrio 

debitas, m3/s 
Taršos šaltinio kvapo 

emisija, OUE/s Nr. Pavadinimas 
1 2 3 4 5

1 
Dumblo sumaišymo talpos prie 
pūdytuvų alsuokliai (2 vnt.) 

66080 0,0003 
19,8 

(1 vieneto) 

Kvapų sklaidos modeliavimas.  

Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo programa ADMS 5.2. 
Atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 5.2 yra įtraukta į Ūkinės veiklos poveikiui 
aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-220 (Žin., 2008, 
Nr.143-5768).  

Kvapų sklaidos modeliavimui naudoti sekantys duomenys: 
 Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 5.2“ modelio tikslumą, į 

jį reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių parametrų 
reikšmes kiekvienai metų valandai. Kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos 
kvapų sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 
2014-2018 metų Klaipėdos miesto meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir 
kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas. Dokumentai patvirtinantys meteorologinių 
duomenų įsigijimą iš LHMT pateiktas 3 priede. 

 Reljefo pataisos koeficientas lygus 1,0; 

 Platuma lygi 55,6; 

 Skaičiavimo lauko apimtis - 2x2 km; 

 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5; 

 Erdvinė skiriamoji geba - 38 m; 

 Procentiliai. Procentilių paskirtis - atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. 
Percentiliai rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra 
atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų ,,išsišokimų“, galinčių iškraipyti 
bendrą vaizdą. Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas naudojant 1 valandos 98 procentilį, 



kaip nurodyta Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Valstybinės visuomenės 
sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos parengtose Kvapų 
valdymo metodinėse rekomendacijose (2012 m.); 

 Taršos šaltinių darbo laikas. Įvertinamas taršos šaltinių darbo laikas - visi šaltiniai veikia 
8760 val./metus.  

 Taršos šaltiniai (smėliagaudės (2 vnt.), pirminiai sėsdintuvai (3 vnt.), antriniai sėsdintuvai (4 
vnt.)), kurie sudaryti iš kelių atskirų rezervinių įrenginių ir vienu metu eksploatuojami ne 
visi įrenginiai, skaičiuojant sklaidą priimama, jog veikia arčiausiai gyvenamosios aplinkos 
esantys įrenginiai. 

Sklaidos skaičiavimai atliekami dviem variantais: 

 I variantas. Veikia visi taršos šaltiniai išskyrus Nr. 9 (reaktorius/deozonatorius). Reaktorius 
eksploatuojamas tik šaltinio Nr. 2 (nuotekų priėmimo kameros biofiltras) stabdymo metu; 

 II variantas. Veikia visi taršos šaltiniai išskyrus Nr. 2 (nuotekų priėmimo kameros 
biofiltras). Nuotekų priėmimo kameros biofiltras sustabdytas tarša nukreipta į 
reaktorių/deozonatorių (taršos šaltinis Nr.2). 

Kvapų sklaidos įvertinimo išvados.  

Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore nurodyta 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakyme Nr.V-885 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir 
kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr.120-6148) ir yra 
lygi 8 OUE/m3 (nuo 2024-01-01 - 5 OUE/m3). Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė apibrėžiama 
kaip pati mažiausia cheminės medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), 
vadovaudamiesi dinaminės olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro 
kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo 
slenksčio vertė prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m3). 

Iš kvapų sklaidos žemėlapių, kurie pateikiami 6 priede, matyti, jog I skaičiavimo variantu didžiausia 
apskaičiuota kvapo koncentracija siekia 181,2 OU/m3. 5 ir 8 OUE/m3 ribinės kvapo koncentracijos 
nesiekia artimiausios gyvenamosios aplinkos (Gručeikių g. 1, Dumpių k., Klaipėdos r. sav., žr. 6 
priedą), kurioje maksimali kvapo koncentracija fiksuojama iki 1,6 OU/m3.  

II skaičiavimo variantu didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija siekia 181,5 OU/m3. 5 ir 8 
OUE/m3 ribinės kvapo koncentracijos nesiekia artimiausios gyvenamosios aplinkos (Gručeikių g. 1, 
Dumpių k., Klaipėdos r. sav., žr. 6 priedą), kurioje maksimali kvapo koncentracija fiksuojama iki 
2,4 OU/m3. 

Abiem skaičiavimo variantai kvapo koncentracija neviršys higienos normos HN 121:2010 „Kvapo 
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir nustatytos ribinės vertės. 

Esama foninė kvapo tarša 

AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valyklos gretimybėse veiklą vykdo pramonės ir atliekų 
tvarkymo įmonės. Pagal Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2018 m. spalio 
mėn. atlikto suminio (AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, 
AB „Grigeo Klaipėda“, UAB „Branda LT“) kvapo sklaidos modeliavimo rezultatus AB „Klaipėdos 
vanduo“ teritorijoje suminė kvapo koncentracija siekia iki 214,21 QUE/m3, o artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje 20,18 - 46,29 QUE/m3  (žr. 3 pav.). 

Kadangi nėra duomenų apie kitų gretimybėje esančių įmonių (AB „Klaipėdos vanduo“, UAB 
„Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Branda LT“) kvapų šaltinių fizinius 
parametrus ir iš jų išmetamų kvapo vienetų kiekio, nėra galimybės sumodeliuoti visų įmonių 
suminio kvapo sklaidos žemėlapio. 

 



 
3 pav. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Dumpių teritorijos 2018 m. suminio kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai.
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5. Priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to 
padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai 
įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją 
per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, 
pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius. 

Siekiant sumažinti AB „Klaipėdos vanduo“ iš technologinių įrenginių išmetamų oro teršalų ir kvapų 
emisiją taikomos šios priemonės: 

 Ant atviros nuotekų priėmimo kameros įrengtas antstatas, kuris sulaiko pasklidą aplinkos oro teršalų 
ir kvapų išsiskyrimą į aplinką. Iš nuotekų priėmimo kameros antstato ir grotų pastato ventiliacijos 
angų surinktas užterštas oras valomas biofiltre (nuotekų priėmimo kameros biofiltras, ATŠ Nr. 615, 
kvapo šaltinis Nr. 2); 

 Grotų ir smėlio sėsdinimo pastato patalpose sumontuota kvapų šalinimo sistema, susidedanti iš 6 
vnt. ozono generatorių MSDO15, kuri užtikrina patalpoje susidarančių kvapų bei išsiskiriančių 
cheminių medžiagų ir kvapo sumažinimą dar pakeliui iki biofiltro (ATŠ Nr. 615, kvapo šaltinis Nr. 
2), t.y. ozonatoriai gamina ir tiekia ozoną į grotų pastato patalpą bei į esamą oro šalinimo sistemą, 
taip papildomai oksiduojant kenksmingas medžiagas ir mažinant ir/ar naikinant nemalonius 
kvapus, dar prieš jį išleidžiant į grotų pastato biofiltrą. Ant pastato stogo sumontuotas 
reaktorius/deozonatorius su katalitine įkrova užtikrina papildomą šalinamo oro kenksmingų 
cheminių medžiagų ir kvapų sumažinimą ir/ar sunaikinimą ir perteklinę ozono koncentraciją prieš 
jį išleidžiant į aplinką, tuo metu kai biofiltras nėra eksploatuojamas. Reaktorius/deozonatorius su 
katalitine įkrova pajungtas į esamą oro šalinimo į biofiltro sistemą, įrengiant uždarymo sklendes, 
kad šalinamo oro srautas būtų nukreiptas į reaktorių/deozonatorių biofiltro stabdymo (techninio 
aptarnavimo ir remonto) metu (ATŠ Nr. 214, kvapo taršos šaltinis Nr. 9). Nesant gedimų biofiltras 
(Nr. 615) gali būti eksploatuojamas ištisus metus (darbo laikas - 8760 val. per metus). Tačiau 
biofiltro stabdymo metu (keičiant įkrovą) ar įrenginių remonto metu, biofiltro veikla gali būti 
stabdoma (numatoma iki 2880 val. per metus). Tuo metu oras valymui bus nukreipiamas į 
reaktorių/deozonatorių (Nr. 214), kurio darbo laikas atitinkamai - 2880 val. per metus. Biofiltro 
įkrova keičiama kartą į 2 metus; 

 Dumblo džiovinimo įrenginių eksploatacijos metu išmetamo oro teršalų ir kvapų valymui įdiegtas 
skruberis. Skruberis yra dviejų pakopų - su rūgšties ir šarminės/oksidacijos valymo etapais. 
Galiausiai išmetamas oras į aplinką yra išleidžiamas per biofiltrą, kur išmetamas oras dar kartą 
valomas (ATŠ Nr. 614, kvapo taršos šaltinis Nr. 8). Biofiltro įkrova keičiama kartą į 2 metus. 

6. Informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones 
taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų 
galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, 
kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse). 

Neveikiant kogeneraciniams įrenginims (avarijos ar gedimo atveju) ir dujų talpykloje pakilus dujų lygiui, 
biodujos iš dujų paruošimo patalpos yra paduodamos į dujų deginimo žvakę (ATŠ Nr. 212). Dujų 
deginimo žvakė eksploatuojama tik avariniu atveju, todėl veikimo trukmė neapibrėžiama. Biodujų 
degimo metu į aplinkos orą išmetami: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), sieros dioksidas (A) ir 
lakieji organiniai junginiai (LOJ). 

Iš taršos šaltinių išmetamų kvapo vienetų kiekiai nustatyti faktiniais matavimais, kurie gali priklausyti 
nuo į Dumpių nuotekų valyklą atitekančių nuotekų sudėties ir praskiedimo paviršinėmis nuotekomis 
santykio. Todėl siekiant neviršyti galimo taršos kvapais normatyvo (jei į valyklą patektų didesnės 
koncentracijos nuotekos), iš taršos šaltinių Nr. 2 (nuotekų priėmimo kameros biofiltras), Nr. 8 
(džiovyklos biofiltras) ir Nr. 9 (reaktorius/deozonatorius) išmetamų kvapo vienetų kiekis didinamas - 30 
proc., t.y. kvapo taršos normatyvai nustatomi didesni nei užfiksuota faktiniais matavimais (žr. informaciją 
4 punkte). 
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ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE 
 
1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos. 

Eil. Nr. 
Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos 

pavadinimas 

Planuojamas naudoti kiekis, 
matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per 

metus) 

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per 
metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, 

uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.) 
1 2 3 4 

1 Gamtinės dujos  4865 tūkst., m3 Nesaugomos 
2 Biodujos  5615 tūkst., m3 2000 m3- laikoma uždarose talpyklose 
 
2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai 
Pavojingos cheminės medžiagos  

Bendra informacija apie 
cheminę medžiagą arba mišinį 

Informacija apie pavojingą cheminę medžiagą (gryną arba esančią mišinio 
sudėtyje) 

Saugojimas, naudojimas, utilizavimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Prekinis 
pavadi- 
nimas 

Medžiaga ar 
mišinys 

Saugos 
duomenų lapo 

(SDL) 
parengimo 

(peržiūrėji-mo)
data 

Pavojingos medžia 
gos pavadi- 

nimas 

Koncent- 
racija 

mišinyje 

EC ir 
CAS 
Nr. 

Pavojingumo klasė ir kategorija 

pagal klasifikavimo ir 
ženklinimo reglamentą 

1272/2008 

Pavojin- 
gumo 
frazė 

Vienu metu laikomas 
kiekis (t) ir laikymo būdas

Per metus 
sunaudo-

jamas 
kiekis (t) 

Kur naudojama 
gamyboje 

Nustatyti 
(apskai-
čiuoti) 

medžiago
s 

išmetimai 
(išleidima

i) 

Utilizavimo būdas 

Sieros 
rūgštis 

Medžiaga 2019-05-03 Sieros rūgštis 40% 

231-639-
5 ir 

7664-93-
9  

Odos ėsdinimas/dirginimas 
(kat. 1a); H314 

2 t, spec. PVC 
konteineris 

72 t 
Oro valymo 
įrenginiai 

nėra 

Perduodama 
pavojingas 

atliekas 
tvarkančiai 
kompanijai 

Vandenilio 
peroksidas 

Medžiaga 2019-06-10 
Vandenilio 
peroksidas 

35% 

231-765-
0 
ir  

7722-84-
1 

Oksiduojantys skysčiai (kat.
1); 
Odą ėsdinantis (kat. 1a); 
Ūmus toksiškumas (kat. 4); 
Toksinis poveikis 
konkrečiam organui (kat. 3); 
Lėtinis toksiškumas vandens 

aplinkai (kat. 3).

H271, 
H314, 
H302, 
H332, 
H332, 
H335, 
H412 

2 t, spec. PVC 
konteineris 

12 t 
Oro valymo 
įrenginiai 

nėra 

Perduodama 
pavojingas 

atliekas 
tvarkančiai 
kompanijai 
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II. SPECIALIOSIOS DALYS 
 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 
 

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS  

1 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis 
Teršalo pavadinimas Teršalo kodas Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. 

1 2 3 
Azoto oksidai:   
Azoto oksidai (A) 250 34,9923 
Kietosios dalelės:   
Kietosios dalelės (A)  6493 0,5185 
Sieros dioksidas (A) 1753 0,1295 
Amoniakas  134 2,4773 
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): XXXXXXXX  
Lakieji organiniai junginiai (LOJ) 308 24,6031 
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): XXXXXXXX XXXXXXXXX 
Anglies monoksidas (A) 177 14,5084 
Sieros vandenilis 1778 0,4178 
 Iš viso: 77,6469 
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2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys 
Įrenginio pavadinimas AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valykla 
Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) 36, 37 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Teršalų 

išmetimo 
(stacionariųjų 
taršos šaltinių 

veikimo) 
trukmė, 
val./m. 

Nr. koordinatės 
aukštis, 

m 
išmetimo angos 
matmenys, m 

srauto greitis, 
m/s 

temperatūra, 
º C 

tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 
207-01 X-6170686, Y-327208 20,0 0,3 15,78 205,5 0,981 8760 
208-01 X-6170686, Y-327208 20,0 0,3 15,78 205,5 0,981 8760 
209-01 X-6170687, Y-327208 20,0 0,3 15,78 205,5 0,981 8760 
212-01 X-6170616, Y-327270 8,0 0,3 2,7 300 0,8 -1 

213-01 X- 6170806, Y- 327573 12,0 0,35 17,16 147 0,502 8760 
214-012 X- 6170792, Y- 327082 7,0 1,0 1,6 20,0 1,64 2880 

614-01 

X-6170798, Y-327551; 
X-6170799, Y-327556; 
X-6170779, Y-327557; 
X-6170779, Y-327552 

2,5 20x5 - 20 - 8760 

615-01 X-6170837, Y-327076 1,8 11,0 - 20 - 8760 

616-01 

X-6170951, Y-327096; 
X-6170984, Y-327512; 
X-6170821, Y-327532; 
X-6170800, Y-327076 

2,0 400x160 - 20 - 8760 

Pastabos: 
1- Taršo šaltinis Nr. 212 eksploatuojamas tik avarijos atveju, todėl darbo laikas nenurodomas. 
2- Taršos šaltinis Nr. 214 eksploatuojamas tik grotų pastato biofiltro (t.š. Nr. 615) stabdymo (techninio aptarnavimo ir remonto) metu. Nesant gedimų biofiltras (Nr. 615) gali 
būti eksploatuojamas ištisus metus (darbo laikas - 8760 val. per metus). Tačiau biofiltro stabdymo metu (keičiant įkrovą) ar įrenginių remonto metu, biofiltro veikla gali būti 
stabdoma (numatoma iki 2880 val. per metus). Tuo metu oras valymui nukreipiamas į reaktorių/deozonatorių (Nr. 214), kurio darbo laikas atitinkamai - 2880 val. per metus. 
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3 lentelė. Tarša į aplinkos orą 
Įrenginio pavadinimas AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valykla 

Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 
Nr. 

pavadinimas Kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. maks.
1 2 3 4 5 6 7 

Kogeneratorius „MWM, 
TBG 616 8K” (323 kW) 

207-01 

Anglies monoksidas (A) 1 177 g/s 0,51706 1,6110 
Anglies monoksidas (A) 2 177 g/s 0,79755 1,5501 
Azoto oksidai (A) 1 250 g/s 0,16003 3,8837 
Azoto oksidai (A) 2 250 g/s 0,18149 3,7368 
Sieros dioksidas (A) 1 1753 g/s 0,05021 0,0144 
Sieros dioksidas (A) 2 1753 g/s 0,03797 0,0138 
LOJ1 308 g/s 0,87906 2,5603 
LOJ 2 308 g/s 1,71871 2,4635 
Kietosios dalelės (A) 1 6493 g/s 0,08410 0,0575 
Kietosios dalelės (A) 2 6493 g/s 0,19164 0,0554 

Kogeneratorius „MWM, 
TBG 616 8K” (323 kW) 

208-01 

Anglies monoksidas (A) 1 177 g/s 0,51706 1,6110 
Anglies monoksidas (A) 2 177 g/s 0,79755 1,5501 
Azoto oksidai (A) 1 250 g/s 0,16003 3,8837 
Azoto oksidai (A) 2 250 g/s 0,18149 3,7368 
Sieros dioksidas (A) 1 1753 g/s 0,05021 0,0144 
Sieros dioksidas (A) 2 1753 g/s 0,03797 0,0138 
LOJ1 308 g/s 0,87906 2,5603 
LOJ 2 308 g/s 1,71871 2,4635 
Kietosios dalelės (A) 1 6493 g/s 0,08410 0,0575 
Kietosios dalelės (A) 2 6493 g/s 0,19164 0,0554 

Kogeneratorius „MWM, 
TBG 616 8K” (323 kW) 

209-01 

Anglies monoksidas (A) 1 177 g/s 0,51706 1,6110 
Anglies monoksidas (A) 2 177 g/s 0,79755 1,5501 
Azoto oksidai (A) 1 250 g/s 0,16003 3,8837 
Azoto oksidai (A) 2 250 g/s 0,18149 3,7368 
Sieros dioksidas (A) 1 1753 g/s 0,05021 0,0144 
Sieros dioksidas (A) 2 1753 g/s 0,03797 0,0138 
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LOJ1 308 g/s 0,87906 2,5603 
LOJ 2 308 g/s 1,71871 2,4635 
Kietosios dalelės (A) 1 6493 g/s 0,08410 0,0575 
Kietosios dalelės (A) 2 6493 g/s 0,19164 0,0554 

Kogeneratorius „MWM, 
TCG 2016 V12” (637 kW) 

213-01 

Anglies monoksidas (A) 1 177 g/s 0,43549 2,5230 
Anglies monoksidas (A) 2 177 g/s 0,46003 2,5021 
Azoto oksidai (A) 1 250 g/s 0,25213 6,0990 
Azoto oksidai (A) 2 250 g/s 0,22887 6,0318 
Sieros dioksidas (A) 1 1753 g/s 0,05442 0,0226 
Sieros dioksidas (A) 2 1753 g/s 0,03474 0,0223 
LOJ1 308 g/s 0,68307 4,0208 
LOJ 2 308 g/s 0,85409 3,9765 
Kietosios dalelės (A) 1 6493 g/s 0,05481 0,0904 
Kietosios dalelės (A) 2 6493 g/s 0,06771 0,0894 

Reaktorius/deozonatorius 214-013 
Amoniakas 134 g/s 0,00025 0,0026 
LOJ 308 g/s 0,02092 0,2169 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00038 0,0039 

Dumblo džiovinimo 
įranginių biofiltras 

614-01 
Amoniakas 134 g/s 0,07800 2,4696 

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01170 0,3704 

Nuotekų priėmimo 
kameros biofiltras 

615-01 
Amoniakas 134 g/s 0,00016 0,0051 
LOJ 308 g/s 0,03488 1,1000 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00138 0,0435 

Atviri nuotekų valymo 
įrenginių rezervuarai ir 
uždaros talpos 

616-01 LOJ 308 g/s 0,00690 0,2175 

 Iš viso įrenginiui: 77,6469 
Pastabos: 

1 - Deginamos gamtinės dujos. 
2 - Deginamos biodujos. 
3 - Taršos šaltinis Nr. 214 eksploatuojamas tik grotų pastato biofiltro (t.š. Nr. 615) stabdymo (techninio aptarnavimo ir remonto) metu. Nesant gedimų biofiltras (Nr. 615) gali 
būti eksploatuojamas ištisus metus (darbo laikas - 8760 val. per metus). Tačiau biofiltro stabdymo metu (keičiant įkrovą) ar įrenginių remonto metu, biofiltro veikla gali būti 
stabdoma (numatoma iki 2880 val. per metus). Tuo metu oras valymui bus nukreipiamas į reaktorių/deozonatorių (Nr. 214), kurio darbo laikas atitinkamai - 2880 val. per 
metus. 
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4 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės. 
Įrenginio pavadinimas AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valykla 
Taršos šaltinio, į kurį 
patenka pro valymo 
įrenginį praėjęs dujų 

srautas, Nr. 

Valymo įrenginiai  
Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) 

teršalai 

pavadinimas ir paskirties apibūdinimas pavadinimas kodas 

1 2 3 4 

214 
Reaktorius/deozonatorius skirtas valyti teršalus nuotekų priėmimo 

kameros biofiltro (t.š. Nr. 615) stabdymo metu 

Amoniakas 134 
LOJ 308 
Sieros vandenilis 1778 

614 Dumblo džiovinimo įranginių biofiltras 
Amoniakas 134 
Sieros vandenilis 1778 

615 Nuotekų priėmimo kameros biofiltras 
Amoniakas 134 
LOJ 308 
Sieros vandenilis 1778 

Taršos prevencijos priemonės: 

5 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms 
Įrenginio pavadinimas AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valykla 

Taršos 
šaltinio, iš 

kurio 
išmetami 

teršalai esant 
šioms 

sąlygoms, 
Nr. 

Sąlygos, dėl kurių gali įvykti 
neįprasti (neatitiktiniai) teršalų 

išmetimai 

Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės  Pastabos, detaliau 
apibūdinančios 

neįprastų 
(neatitiktinių) teršalų 

išmetimų 
pasikartojimą, trukmę 

ir kt. sąlygas 

išmetimų trukmė, 
val., min. 
(reikiamą 
pabraukti) 

teršalai teršalų 
koncentracija 
išmetamosiose 

dujose, 
mg/Nm3 

pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 

212 

Neveikiant kogeneraciniams įrenginims 
(avarijos ar gedimo atveju) ir dujų 
talpykloje pakilus dujų lygiui, biodujos 
iš dujų paruošimo patalpos yra 
paduodamos į dujų deginimo žvakę 

-1 

Anglies monoksidas (A) 177 8,68 
Dujų deginimo žvakė 

gali būti eksploatuojama 
tik avariniu atveju 

Azoto oksidai (A) 250 8,68 
Sieros dioksidas (A) 1753 0,086 
LOJ 308 3,472 
Kietosios dalelės (A) 6493 0,086 

Pastaba: 
1- Taršo šaltinis Nr. 212 eksploatuojamas tik avarijos atveju, todėl darbo laikas nenurodomas. 
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SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 
 

KVAPŲ VALDYMAS 

1 lentelė. Stacionarių kvapų šaltinių duomenys 

Kvapo šaltinis 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 

(matavimo) vietoje 
Kvapo 

emisijos 
rodiklis, 
OUE/s 

Kvapų išmetimo 
(stacionariųjų 
taršos šaltinių 

veikimo) trukmė 
per parą/savaitę/ 
metus, nurodant 

konkrečias 
valandas 

Kvapo 
šaltinio 

Nr. 
pavadinimas 

koordinatės 
(plotinio 
šaltinio 

perimetro 
koordinatės) 

(LKS) 

aukštis nuo 
žemės 

paviršiaus, 
m 

išėjimo angos 
matmenys, m 

srauto greitis, 
m/s 

temperatūra t,º 
C 

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Smėliagaudės (2 vnt., vienu 
metu eksploatuojamas 1 vnt.) 

X- 6170797; 
Y- 327080. 

X- 6170820; 
Y- 327079. 

X- 6170821; 
Y- 327090. 

X- 6170797; 
Y- 327092. 

2,2 20x25 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s) 10989 24/168/8760 

X- 6170821; 
Y- 327090. 

X- 6170797; 
Y- 327092. 

X- 6170798; 
Y- 327103. 

X- 6170821; 
Y- 327100. 

2,2 20x25 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)
10989 24/168/8760 

22 Nuotekų priėmimo kameros 
biofiltras 

X-6170837,  
Y-327076 

1,8 11,0 - 20 - 660 24/168/8760 

31 
Pirminiai sėsdintuvai (3 vnt., 
vienu metu eksploatuojamas 

1 vnt.) 

X-6170925; 
Y-327178 

1,5 48 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)
10989 24/168/8760 

X- 6170921; 
Y- 327125 

1,5 48 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)
10989 24/168/8760 

X- 6170860 
Y- 327128 

1,5 48 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)
10989 24/168/8760 

41 
Aerotankai (F1-F4) (4 vnt., 

vienu metu eksploatuojami 4 
vnt.) 

X-6170963; 
Y-327217. 

X- 6170965; 
Y- 327253. 

1,5 37x66 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)
976,8 24/168/8760 
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X- 6170902. 
Y- 327260. 
X-6170901; 
Y-327222. 
X- 617096; 
Y- 327253. 

X- 6170902; 
Y- 327260. 

X- 6170907; 
Y- 327295. 

X- 6170968; 
Y- 327291. 

1,5 37x66 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)
976,8 24/168/8760 

X- 6170907; 
Y- 327295. 

X- 6170968; 
Y- 327291. 

X- 6170970; 
Y- 327328. 

X- 6170908; 
Y- 327332. 

1,5 37x66 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)
976,8 24/168/8760 

X- 6170970; 
Y- 327328. 

X- 6170908; 
Y- 327332. 

X- 6170912; 
Y- 327368. 

X- 6170976; 
Y- 327363. 

1,5 37x66 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)
976,8 24/168/8760 

51 
Antriniai sėsdintuvai (4 vnt., 
vienu metu eksploatuojami 2 

vnt.) 

X- 6170951; 
Y- 327423. 

1,0 48 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)
361,8 24/168/8760 

X- 6170954; 
Y- 327483 

1,0 48 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)
361,8 24/168/8760 

X- 6170875; 
Y- 327428 

1,0 48 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)
361,8 24/168/8760 

X- 6170880; 
Y- 327488 

1,0 48 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)1 361,8 24/168/8760 

61 Dumblo saugojimo aikštelė 

X-6170995; 
Y-327600. 

X-6171007; 
Y-327787. 

X-6170887; 
Y-327804. 

1,0 160x190 - 20 
0,0083 

m3/(m2 x s)
8901 24/168/8760 
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X-6170845; 
Y-327736. 

X- 6170836; 
Y- 327611. 

73 
Dumblo sumaišymo talpos 
prie pūdytuvų alsuokliai (2 

vnt.) 

X- 6170677; 
Y- 327267. 

1,0 0,25 - 20 0,0003 19,8 5/35/1825 

X- 6170671; 
Y- 327267. 

1,0 0,25 - 20 0,003 19,8 5/35/1825 

82 Džiovyklos biofiltras 

X-6170798,  
Y-327551; 
X-6170799,  
Y-327556; 
X-6170779,  
Y-327557; 
X-6170779,  
Y-327552 

2,5 20x5 - 20 - 1319,2 24/168/8760 

92 Reaktorius/Deozonatorius 
X- 6170792, 
Y- 327082 

7,0 1,0 1,6 20,0 1,64 10704,3 24/168/2880 

Pastabos: 
1- Neorganizuoto taršos šaltinio tūrio debitas nustatytas vadovaujantis kvapo koncentracijos laboratorinių tyrimų protokolais (žr. 5 priedą) pagal mėginio ėmimo srautą (30 m3/(m2 x h) 
greičiu arba 0,0083 m3/(m2 x s)). Taršos šaltinis neorganizuotas, todėl srauto greitis nenustatomas. 
2 - Taršos šaltinio fiziniai parametrai nustatyti vadovaujantis Inventorizacijos ataskaita. 
3 - Taršos šaltinio išmetamo tūrio debitas paskaičiuojamas pagal į talpą paduodamo dumblo našumą (žr. Paraiškos 4 punktą). 
4- Taršos šaltinis Nr. 9 (reaktorius/deozonatorius) eksploatuojamas tik grotų pastato biofiltro (taršos šaltinis Nr. 2) stabdymo (techninio aptarnavimo ir remonto) metu. 
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2 lentelė. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės, jų efektyvumo rodikliai 
 

Kvapo 
šaltinio 

Nr. 

Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės 
Numatomas (prašomas leisti) kvapo emisijos rodiklis 

OUE/s 
pavadinimas 

įrengimo vieta, koordinatės, 
LKS 

efektyvumas, proc. 

1 2 3 4 5 
2 Nuotekų priėmimo kameros biofiltras X-6170837, Y-327076 901 858 

8 Džiovyklos biofiltras  

X-6170798, Y-327551; 
X-6170799, Y-327556; 
X-6170779, Y-327557; 
X-6170779, Y-327552 

752 1715 

9 Reaktorius/deozonatorius X- 6170792, Y- 327082 793 13915 
Pastabos: 

1- Nuotekų priėmimo kameros biofiltro išvalymo efektyvumas priimtas vadovaujantis informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo „Nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo 
įrenginių rekonstrukcija“, kuriai Aplinkos apsaugos agentūrą 2015-01-15 priėmė atrankos išvadą raštu Nr. (15.3)-A4-341 (žr. 7 priedą). 
2-Džiovyklos biofiltro išvalymo efektyvumas priimtas vadovaujantis 2012 m.  statybos techniniu projektu „Klaipėdos dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Oro valymo įrenginiai 
(biofiltras)“ (žr. 7 priedą). 
3-Reaktoriaus/deozonatoriaus išvalymo efektyvumas priimtas vadovaujantis gamintojo deklaruojamu atskirų cheminių junginių (sieros vandenilio, amoniako, LOJ) išvalymo 
efektyvumu,  priimama vidutinė reikšmė. 

3 lentelė. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonių efektyvumas prie artimiausių jautrių receptorių 
Nustatyta kvapo koncentracija 

(OUE/m3) prie artimiausio jautraus receptoriaus 
Artimiausio jautraus receptoriaus adresas ir koordinatės (LKS) 

1 2 
2,4 Gručeikių g. 1, Dumpių k., Klaipėdos r. sav., X-6170504; Y-326747 
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DEKLARACIJA 
 
Teikiu paraišką pakeisti Taršos leidimą. 
 
Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli. 
 
Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, 
kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims. 
 
 
Parašas: _____________________________________ Data: ____________ 
(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos) 
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III. PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR 

DUOMENYS 
 

PRIEDAI TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI: 

1. Taršos šaltinio Nr. 214 (Reaktorius/deozonatorius) išmetamų teršalų skaičiuotė. 

2. Stacionarių taršos šaltinių išsidėstymo teritorijoje planas. 

3. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo ataskaita. 

4. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos patikslinimas. 

5. Kvapo koncentracijos laboratorinių tyrimų protokolai. 

6. Kvapo sklaidos žemėlapiai. 

7. Informaciniai dokumentai patvirtinantys kvapo valdymo priemonių efektyvumą. 

8. Naudojamų reagentų saugos duomenų lapai. 

 
 
 



1 PRIEDAS 

Taršos šaltinio Nr. 214 (Reaktorius/deozonatorius) 
išmetamų teršalų skaičiuotė 



Taršos šaltinio Nr. 214 (Reaktorius/deozonatorius) išmetamų teršalų skaičiuotė 

Ant atviros nuotekų priėmimo kameros yra įrengtas antstatas, kuris sulaiko pasklidą aplinkos oro 
teršalų ir kvapų išsiskyrimą į aplinką. O iš nuotekų priėmimo kameros antstato ir grotų pastato 
ventiliacijos angų surinktas užterštas oras yra valomas biofiltre ir neorganizuotai išmetamas į 
aplinkos orą (ATŠ Nr. 615). Biofiltro stabdymo (techninio aptarnavimo ir remonto) metu iš 
grotų astato išmetamas oras yra nukreipiamas į ant groto pastato stogo sumontuotą 
reaktorių/deozonatorių su katalitine įkrova, kuri užtikrina papildomą šalinamo oro 
kenksmingų cheminių medžiagų ir kvapų sumažinimą ir/ar sunaikinimą ir perteklinę ozono 
koncentraciją prieš jį išleidžiant į aplinką (tuo metu kai biofiltras nėra eksploatuojamas). 
Galimas maksimalus taršos šaltinio darbo laikas - 2880 val./m.  

Nesant techninių galimybių atlikti instrumentinių matavimų tarša į aplinkos orą nustatoma 
skaičiavimo metodika, kuri patvirtinta 2020-12-08 Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. 
(30.3)-A4E-11404 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 
teršalų inventorizacijos atskaitos” priimtoje Inventorizacijos ataskaitoje.  

Vadovaujantis UAB „Ekologas“ atliktų instrumentinių matavimų rezultatais (protokolas 20-

014-1 pridedamas), į biofiltrą patenkančių teršalų koncentracijos siekia (prieš valymą): 

LOJ - 84,96 mg/m3; 

Sieros vandenilis - 3,35 mg/m3; 

Amoniakas - 0,38 mg/m3. 

Vadovaujantis įrangos tiekėjo UAB „AirPlus1 Lituanica“ deklaruojamais duomenimis 
(pridedami) reaktoriaus/deozonatoriaus efektyvumas siekia: 

Lakieji organiniai junginiai - 85 %; 
Sieros vandenilis - 93 %; 
Amoniakas - 60 %. 

Atsižvelgiant į tai pro reaktorių/deozonatorių išmetamų teršalų koncentracija sieks: 

LOJ - (100-85)/100x84,96=12,74 mg/m3; 

Sieros vandenilis - (100-93)/100x3,35=0,23 mg/m3; 

Amoniakas - (100-60)/100x0,38=0,15 mg/m3. 

Pro reaktorių/deozonatorių išmetamo oro srauto debitas siekia - 1,642 m3/s. Momentinė tarša 
(g/s) perskaičiuojama pagal formulę: 

1000
3/

/
mmg

sg

CV
M


 , g/s 

kur: 
 V – taršos šaltinio tūrio debitas, Nm3/s; 
 Cmg/m

3 – išmatuota teršalo koncentracija, mg/m3. 

Momentinė teršalų emisija sieia: 

LOJ - 0,02092 g/s; 

Sieros vandenilis - 0,00038 g/s; 

Amoniakas - 0,00025 g/s. 

Iš reaktoriaus/deozonatoriaus išsiskiriančių teršalų metiniai kiekiai nustatomi - vidutinę 
momentinę emisiją (g/s) dauginant iš taršos šaltinio darbo laiko (2880 val./m). Metinė emisija 
paskaičiuojama pagal formulę: 



6

/
/ 10

3600


TM
M sg

mt , t/m 

 
kur: 
 Mg/s – taršos šaltinio vidutinė vienkartinė emisija, g/s;  

 T – taršos šaltinio darbo laikas, val./m. 

Metinė teršalų emisija sieks: 

LOJ - 0,2169 t/m; 

Sieros vandenilis - 0,0039 t/m; 

Amoniakas - 0,0026 t/m. 
 



 
UAB “Ekologas”, Tiesos g. 4a, Šiauliai, mob. 863 504504, www.ekologas.eu, el.p. info@ekologas.eu 

 
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ 

IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ 
PROTOKOLAS Nr.20-014-1 
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Taršos šaltinis 
 

Kuro 
rūšis 

Kurą 
deginančio 
įrenginio 

nominalus 
šiluminis 
našumas, 

MW 

 
Teršalas 

 
Matavimo 
metodas 1) 

Išma- 
tuota O2 
koncen-
tracija, 
tūrio % 

Srauto 
greitis, 

m/s 

Tempera-
tūra, 
C 

Perskai- 
čiuota 

koncen-
tracija, 

mg/Nm3 
(1,2,3…) 2) 

Teršalo 
koncentra- 

cija, 3) 
mg/Nm3 

Išmetamų 
dujų tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

Išmetamų 
teršalų 
kiekis, 

g/s 

Nustatyti 
Normatyvai 

Nusta- 
tytų 

normaty-
vų viršiji- 

mas, 
kartais Nr. Pavadinimas 

Ribinė 
vertė 

mg/Nm3 

DLT 
(LLT) 

g/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
   Tikrinamas objektas:  UAB “Klaipėdos vanduo”, Dumpių nuotekų valykla, Uosių g. 8, Dumpių km., Klaipėdos raj. 
       (pavadinimas, adresas) 

37 2020 
02-25 213 

Kogeneratorius 
„MWM TBG 616 

8K“ 

gamt. 
dujos 0,637 LOJ* 

dujų 
chromoto-

grafinis 
- 17,16 120,4 

1655,00 
1570,97 
1704,72 

1643,56 0,368 0,60483 - 0,68307 - 

38 2020 
02-25 208 

Kogeneratorius 
„MWM TBG 616 

8K“ 

bio-
dujos 0,323 LOJ* 

dujų 
chromoto-

grafinis 
- 15,78 210,3 

2815,98 
2791,14 
2766,26 

2791,13 0,275 0,76756 - 1,71871 - 

39 2020 
02-25 209 

Kogeneratorius 
„MWM, TBG 616 

8K“ 

gamt. 
dujos 0,323 LOJ* 

dujų 
chromoto-

grafinis 
- 16,35 156,8 

518,49 
531,69 
517,91 

522,70 0,321 0,16779 - 0,87906 - 

42 2020 
02-25 615 

Nuotekų priėmimo 
kameros biofiltras 

(prieš valymą) 
- - LOJ* 

dujų 
chromoto-

grafinis 
- 8,5 5 

86,78 
81,23 
86,89 

84,96 1,642 0,13950 - - - 
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Taršos šaltinis 

 
Kuro 
rūšis 

Kurą 
deginančio 
įrenginio 

nominalus 
šiluminis 
našumas, 

MW 

 
Teršalas 

 
Matavimo 
metodas 1) 

Išma- 
tuota O2 
koncen-
tracija, 
tūrio % 

Srauto 
greitis, 

m/s 

Tempera-
tūra, 
C 

Perskai- 
čiuota 

koncen-
tracija, 

mg/Nm3 
(1,2,3…) 2) 

Teršalo 
koncentra- 

cija, 3) 
mg/Nm3 

Išmetamų 
dujų tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

Išmetamų 
teršalų 
kiekis, 

g/s 

Nustatyti 
Normatyvai 

Nusta- 
tytų 

normaty-
vų viršiji- 

mas, 
kartais Nr. Pavadinimas 

Ribinė 
vertė 

mg/Nm3 

DLT 
(LLT) 

g/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
   Tikrinamas objektas:  UAB “Klaipėdos vanduo”, Dumpių nuotekų valykla, Uosių g. 8, Dumpių km., Klaipėdos raj. 
       (pavadinimas, adresas) 

40 
2020 
02-25 615 

Nuotekų priėmimo 
kameros biofiltras 

(prieš valymą) 
- - 

Amoniakas* fotokolo-
rimetrinis - 

8,5 5 

0,56 
0,22 
0,37 

0,38 

1,642 

0,00062 - - - 

41 Sieros 
vandenilis* 

fotokolo-
rimetrinis - 

3,92 
3,00 
3,13 

3,35 0,00550 - - - 
1)   Pagal “Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų” priedą (Žin., 2004, Nr. 39-1281). 
2)   Išmatuotos (1,2,3 …) teršalo koncentracijos perskaičiuotos, esant normaliosioms sąlygoms, t.y. 0C (273 K) temperatūrai ir 760 mm Hg (101,3 kPa) slėgiui ir standartinei deguonies koncentracijai, kuri 
nurodoma normatyviniuose dokumentuose. 
3)  Teršalo koncentracija gauta apskaičiuojant vidurkį iš 11 skiltyje pateiktų koncentracijų verčių. 
*Amoniako, LOJ ir sieros vandenilio tyrimus atliko V.Maslinsko IĮ „Ekolabora“ 

  Protokolą išrašė:     Mindaugas Valčiukas        
(vardas, pavardė, parašas)   
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2 PRIEDAS 

Stacionarių taršos šaltinių išsidėstymo teritorijoje 
planas 



 
 

APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠSIDĖSTYMO TERITORIJOJE PLANAS 

Nuotekų valykla Uosių g. 8, Dumpių kaime 
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Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo ataskaita 
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TERŠALŲ SKLAIDOS APLINKOS ORE SKAIČIAVIMAI 

Objekto taršos šaltinių trumpa charakteristika 

Į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos skaičiavimams naudoti taršos šaltinio fiziniai duomenys ir 
išmetamų teršalų kiekiai pateikti paraiškoje taršos leidimui pakeisti 2 ir 3 lentelėse. 

Vadovaujantis 2020 m. Inventorizacijos ataskaita keitėsi šių teršalų išmetami kiekiai: 

 Amoniakas; 
 Angliavandeniliai (LOJ); 
 Sieros vandenilis. 

Todėl vertinamas tik šių teršalų poveikis aplinkos oro kokybei. Kitų Bendrovėje išmetamų teršalų 
(azoto oksidai, sieros dioksidas, anglies monoksidas, kietosios dalelės) tarša lieka nepakitusi. 

Aplinkos oro užterštumo prognozė 

Oro teršalų sklaidos modeliavimas - metodas, naudojamas paskaičiuoti, numatyti (prognozuoti) ar 
įvertinti aplinkos oro užterštumo tam tikru teršalu lygį. Oro taršos sklaidos modelis yra priemonė, 
kaip suskaičiuoti teršalų koncentracijas ore, turint informaciją apie išmetimus ir atmosferos būseną. 
Įvairūs teršalai skirtingais būdais patenka į atmosferą, o teršalų kiekis, patenkantis į atmosferą, gali 
būti nustatomas turint žinių apie vykstantį procesą arba naudojant faktinius matavimus. Tam, kad 
būtų galima nustatyti, ar išmetimai paveiks ribinių verčių viršijimą, būtina įvertinti priežeminės 
koncentracijos pasiskirstymą tam tikru atstumu nuo šaltinio. Šiam tikslui ir reikalingas oro taršos 
sklaidos modelis. 

Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių veiklos metu, sklaidą, buvo naudojama kompiuterinė 
programinė įranga „ADMS 5.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti 
rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (vadovaujantis 2008-12-09 aplinkos 
apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 
vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 
2008, Nr. 143-5768, 2012, Nr. 13-600 ). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą, 
radioaktyvių teršalų sklidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą reljefą 
ir pakrantės įtaką. Modelis vertina užduoto laikotarpio metu išsiskyrusių teršalų koncentracijas. 
Koncentracijas „ADMS 5.2“ skaičiuoja iki 3000 m aukščio. Šis modelis skaičiuoja teršalų sklaidą 
aplinkos ore įvertindamas vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų 
savybes, taršos šaltinių parametrus. Vertinant miesto oro kokybę, dauguma mažų taršos šaltinių 
apjungiama į vieną didesnį, tuo tarpu didelių taškinių taršos šaltinių įtaką skaičiuoja individualiai. 
Modelis gali skaičiuoti iki 300 taškinių, ploto, tūrio ir linijinių šaltinių išmetamų teršalų sklaidą 
vienu metu, daugiausia 10 teršalų vienam šaltiniui ir daugiausia 5 teršalų grupes. Naudoja miesto ir 
kaimo vietovės dispersijos koeficientą, gali skaičiuoti procentilius. 
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„ADMS 5.2“ modelio veikimo principas pagrįstas formule: 
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kur: sQ  - teršalo emisija, g/s ; 

y  - horizontalusis dispersijos parametras, m; 

z  - vertikalusis dispersijos parametras, m; 

U - vėjo greitis, m/s; 

H - šaltinio aukštis, m; 

Z - receptoriaus aukštis, m. 

Teršalų koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 5.2“ pateikia koordinačių 
sistemoje arba ant žemėlapio, koncentracijas išreiškia mg/m3 ar kitais programai užduotais 
matavimo vienetais). 

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 

 Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 5.2“ modelio tikslumą, į 
jį reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių parametrų 
reikšmes kiekvienai metų valandai. Metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos 
oro teršalų sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 
penkerių metų 2014-2018 metų Klaipėdos miesto meteorologiniai duomenys: temperatūra, 
vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas. Dokumentas patvirtinantis 
meteorologinių duomenų įsigijimą iš LHMT pateiktas sklaidos ataskaitos 1 priede. 

 Reljefo pataisos koeficientas lygus 1,0; 

 Platuma lygi 55,6; 

 Skaičiavimo lauko apimtis - 2x2 km; 

 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5; 

 Erdvinė skiriamoji geba - 98 m; 

 Foninių koncentracijų įvestis. Teršalų foniniai duomenys priimti vadovaujantis Aplinkos 
apsaugos agentūros 2021-02-10 raštu Nr. (30.3)-A4E-1674 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ 
foninio aplinkos užterštumo duomenų“  (rašto kopija pateikta sklaidos ataskaitos 2priede). 

Aplinkos oro foninis užterštumas buvo nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis „Foninio 
aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 
rekomendacijomis“.  

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros pateikta informacija apie foninę tarša, 
modeliuojant Bendrovės Dumpių nuotekų valyklos oro teršalų aplinkos ore sklaidą, 
amoniako, sieros vandenilio ir LOJ koncentracijos skaičiuotos remiantis greta esančių 
įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 
inventorizacijos ataskaitų duomenimis bei planuojamų ūkinių veiklų, dėl kurių teisės aktų 
nustatyta tvarka yra priimti sprendimai dėl PŪV galimybių.  

 Atliekant modeliavimą „ADMS 5.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai 
duomenys. Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias 
koncentracijas pažemio sluoksnyje. Parinkus bet kokią vidurkinio laiko atkarpą modelis 
susumuoja į jį patenkančias vidutines valandines koncentracijas ir padalina gautą rezultatą iš 
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valandų skaičiaus tame intervale. Taip gaunama vidutinė teršalo pažemio koncentracija 
atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai leidžia nustatyti vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet 
kurią metų valandą, bet ir, pavyzdžiui, pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat ir 
visų metų vidutinę koncentraciją. Kaip jau minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas 
smarkiai įtakoja galutinį rezultatą: kuo parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau 
valandinės koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja koncentracijų pikai) ir absoliuti 
koncentracijos reikšmė mažėja.  

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko 
intervalai, atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus 
nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
ministro 2007-06-11 įsakyme Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo 
Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos 
kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ 
pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627, aktuali redakcija); 

 Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas 
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 
patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos 
poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286, su naujausiais 
pakeitimais).  

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 
AV-200 patvirtintomis Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 
skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 5.12 punktu, atliekant teršalų, kurių kiekis 
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis 
nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte. Procentilio paskirtis - 
atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentiliai būna labai įvairūs ir 
rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra atmetami 
išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą 
vaizdą. 

 Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius - įvertintas taršos šaltinių darbo 
laikas (val./m). 

Paskaičiuotos koncentracijos išreikštos mg/m3 ir lyginamos su RV. Ribinė vertė - mokslinėmis 
žiniomis pagrįstas oro užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ar sumažinti 
kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir (ar) aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o 
pasiekus neturi būti viršijamas. 

Gauti oro užterštumo rezultatai lyginami su ribinėmis vertėmis (toliau - RV). Taršos šaltinių 
išskiriamų teršalų RV aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. 
įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos 
kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ 
(Žin., 2007, Nr.67-2627, aktuali redakcija). Šios RV pateiktos 1 lentelėje. Teršalų skaičiavimai 
atliekami įvertinant per metus leistiną RV viršijimų skaičių (procentilį). 
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1 lentelė. Teršalų ribinės vertės (RV) 

Teršalo pavadinimas Vidurkinimo laikotarpis Ribinė vertė aplinkos ore 

Teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės 

Amoniakas 
0,5 val. 0,2 mg/m3  
24 val. 0,04 mg/m3 

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. 1,0 mg/m3  
Sieros vandenilis 0,5 val. 0,008 mg/m3  

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai 
sąlygoms, veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei Dumpių nuotekų valyklos 
teritorijoje, nei už jos ribų, tiek be fono, tiek su fonu neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų 
ribinių ar siektinų dydžių, nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakyme Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. 
įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos 
kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ 
(Žin., 2007, Nr.67-2627, aktuali redakcija). 

Užterštumo lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti 3 priede, rezultatų skaitinės reikšmės 
2 lentelėje. 

2 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai  

Teršalo pavadinimas 
Maksimali teršalo koncentracija skaičiavimo lauke 

Be fono Su fonu 
Koncentracija RV dalimis1 Koncentracija RV dalimis1

1 2 3 4 5 
Teršalai, ribojami pagal nacionalinius kriterijus

Amoniakas 
0,5 valandos, mg/m3 
24 valandų, mg/m3 

 
0,029 
0,03 

 
0,15 
0,75 

 
0,29 
0,031 

 
0,15 
0,78 

Angliavandeniliai (LOJ) 
0,5 valandos, mg/m3 

 
0,15 

 
0,15 

 
0,26 

 
0,26 

Sieros vandenilis 
0,5 valandos, mg/m3 

 
0,0043 

 
0,54 

 
0,0043 

 
0,54 

1- RV dalimis – modeliavimo būdų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės 
vertės. 
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PRIEDAI: 

1. Dokumentai patvirtinantys meteorologinių duomenų įsigyjimą. 
2. Aplinkos apsaugos agentūros raštas dėl foninės taršos. 
3. Į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos žemėlapiai. 

 



  

Sklaidos ataskaitos 1 priedas 

Dokumentai patvirtinantys meteorologinių 
duomenų įsigyjimą. 
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Sklaidos ataskaitos 2 priedas 

Aplinkos apsaugos agentūros raštas dėl foninės 
taršos. 



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

 

2021-02- Nr. (30.3)-A4e-UAB „Ekosistema“

El. p. info@ekosistema.lt Į 2021-01-28 Nr. 21-017

DĖL AB ,,KLAIPĖDOS VANDUO“ FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO 

DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo 

duomenis AB „Klaipėdos vanduo“ vykdomos ūkinės veiklos Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r., 

teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui. 

Vadovaujantis Tvarkos1 ir Rekomendacijų2 reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų 

teršalų  (anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksidų, lakiųjų organinių 

junginių, amoniako ir sieros vandenilio) sklaidos modeliavimą, turi būti naudojami apie ūkinės 

veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių 

kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 

inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Taisyklėmis3, bei planuojamos ūkinės veiklos 

(toliau – PŪV), dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, 

poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į 

aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys. Taip pat papildomai 

teršalams (kietosioms dalelėms anglies monoksidui, azoto oksidams, sieros dioksidui) turi būti 

įskaitomos santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių 

koncentracijų vertės, skelbiamos Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės 

1 Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos 
ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu 
Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų 
naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“.
2 Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų 
naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“.
3 Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 
ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Elektroninio dokumento nuorašas
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koncentracijos PAOV skaičiavimams“. 

Šį atsakymą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka4.

PRIDEDAMA:

1. Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 

parametrai, 1 lapas.

2. Gretimybėse planuojamų ūkinės veiklos objektų numatomų išmesti teršalų ir teršalų 

išmetimo šaltinių parametrai, 9 lapai.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento 

Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja                                                                     Loreta Jovaišienė

Giedrė Arkušauskienė, tel. Nr. (8 698) 15790, el. p. giedre.arkusauskiene@aaa.am.lt

4 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų 
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.



Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai
UAB ,,Branda“
2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) 

vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto 
greitis,

m/s

temperatūra,
º C

tūrio 
debitas,
Nm3/s

teršalų išmetimo 
trukmė, val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kompostavimo zona 601 X-327596
Y-6170506 3,0 30x30 - - - 8760

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ   
Taršos  šaltiniai Teršalai                                   Tarša

Vienkartinis  dydis
Veiklo

s 
rūšies 
kodas

Cecho
pavadinimas Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kod

as vnt. vidut. maks
metinė, 
t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kompostavi
mo aikštelė 

Kompostavimo zona 601 Amoniakas 134 g/s 0,03304 0,03304 1,04209100
5



Gretimybėse planuojamų ūkinės veiklos objektų numatomų išmesti teršalų ir teršalų išmetimo šaltinių parametrai
AB ,,Grigeo Klaipėda“ 2020-11-06



UAB „BAROCENAS“ 2019-10-08 Nr. (30.4)-A4E-4838



Didžiųjų atliekų (baldų) ir šlako (pelenų) apdorojimo aikštelė ir UAB „Fortum Heat Lietuva“ šlako (pelenų) apdorojimo aikštelė.
Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Nr. koordinatės aukštis,
m

išėjimo angos 
matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
° C

tūrio debitas,
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 

(stacionariųjų 
taršos šaltinių 

veikimo) 
trukmė,
val./m.

1 2 3 4 5 6 7 8
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras vykdoma veikla

002 327531,3; 6170471 3 0,25 7,1 530 0,35 750
607 327531,3; 6170460 10 0,5 0,5 0 0,981 750

UAB „Fortum Heat Lietuva“ vykdoma veikla
001 327401; 6170326 3 0,25 7,1 530 0,35 750

601 327519,49; 
6170312,53 10 0,5 0,5 0 0,981 750

602 327401,85; 
6170337,88 10 0,5 0,5 0 0,981 8760

603 327389,1; 
6170340,15 10 0,5 0,5 0 0,981 750

604 327379,76; 
6170342,42 10 0,5 0,5 0 0,981 750

605 327315,21; 
6170337,91 10 0,5 0,5 0 0,981 8760

606 327232,2; 
6170347,59 10 0,5 0,5 0 0,981 8760

Tarša į aplinkos orą
Taršos 
šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) taršaCecho ar kt. 

pavadinimas 
arba Nr. Nr. pavadinimas kodas vienkartinis

dydis
metinė,

t/m.



vnt. maks.
1 2 3 4 5 6 7
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras vykdoma veikla

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,727 1,962
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,126 0,341

Kietosios dalelės (B) 6486 g/s 0,00881 0,0238
Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,00512 0,0138

Energijos 
gamyba 002

Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,184 0,495
Baldų 

smulkinimas 607 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,067 0,180

Viso 3,0156
UAB „Fortum Heat Lietuva“ vykdoma veikla

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,727 1,962
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,126 0,341

Kietosios dalelės (B) 6486 g/s 0,00881 0,0238
Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,00512 0,0138

Energijos 
gamyba 001

Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,184 0,495
601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,029 0,905
602 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,400 1,080
603 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,400 1,080
604 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,400 1,080
605 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,015 0,485

Pelenų 
(šlako) 

apdorojimas

606 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0168 0,530
Viso 7,9956

              Bendrai iš viso: 11,0112



UAB ,,KRATC“ eksploatuojamas savartynas
Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Nr. koordinatės aukštis,
m

išėjimo angos 
matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra
,

° C

tūrio debitas,
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 

(stacionariųjų 
taršos šaltinių 

veikimo) 
trukmė,
val./m.

1 2 3 4 5 6 7 8
Esama veikla

601
6169750; 327519
6169859; 327662
6170101; 327548
6170123; 327362

10 0,5 5 0 0,98 8760

603 6170103; 327733 1,2 0,5 5 0 0,98 8760
001 6169725; 327521 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760
002 6170160; 327342 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760
003 6170114; 327735 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760

Planuojama veikla
005 6170163; 327317 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760
006 6170158; 327352 5,7 1,44 0,98 300 1,6 2825
007 6169932; 327717 2,56 0,2 5,3 20 0,167 8760

Tarša į aplinkos orą
Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša

vienkartinis
dydis

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. Nr. pavadinimas kodas
vnt. maks.

metinė,
t/m.

Esama veikla
Eksploatuojamas 601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0027



sąvartyno 
kaupas

0,0632

Filtrato 
kaupykla

603 Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,008 0,2397

Filtrato siurblinė 001 Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,0012 0,0347
Filtrato siurblinė 002 Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,0012 0,0347
Mišrių nuotekų 
siurblinė

003 Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,0012 0,0347

Planuojama veikla
Filtrato siurblinė 005 Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,0012 0,0347

Anglies monoksidas (B) 5917 - - -
Azoto oksidai (B) 5872 - - -
Kietosios dalelės (B) 6486 - - -
Sieros dioksidas (B) 5897 - - -

Fakelas 006

 Lakūs organiniai junginiai 308 - - -
NVĮ biofiltras 007 Sieros vandenilis 1778 mg/m3 10 0,0526

Iš viso įrenginiui: 3,460074

UAB ,,KRATC“ rūšiavimo įrenginys
10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai
Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 
vietoje

Teršalų išmetimo 
(stacionariųjų taršos 

šaltinių veikimo) 
trukmė,
val./m.

Nr. koordinatės
aukšti

s,
m

išėjimo 
angos 

matmenys, 
m

srauto 
greitis,

m/s

temperatū
ra,
° C

tūrio 
debitas,
Nm3/s

1 2 3 4 5 6 7 8
Komunalinių atliekų mechaninio apdorojimas

Biofiltras
001 327698; 61701106 7,5 1,6 6,9118 35 13,89 8760



Degiųjų atliekų aikštelė
607

327636;
6170092 10 0,5 5 0 0,981 8760

Rūšiuotų atliekų laikymo 
aikštelė

608

327626;
6170113 10 0,5 5 0 0,981 8760

Rūšiuotų atliekų stoginė
609

327647;
6170128 10 0,5 5 0 0,981 8760

Statybinių ir griovimo bei didžiųjų ir medienos atliekų perdirbimas 
Statybinių atliekų smulkinimas

601
327636;
6170077

10 0,5 5 0 0,981 2016

Medienos atliekų smulkinimas
602

327636;
6170077

10 0,5 5 0 0,981 2016

Statybinių atliekų iškrovimas
603

327647;
6170046 10 0,5 5 0 0,981 2016

Atliekų saugojimas
604

327647;
3270046

10 0,5 5 0 0,981 8760

Statybinių atliekų pakrovimas
605

327647;
6170046

10 0,5 5 0 0,981 2016

Medienos atliekų pakrovimas
606

327671;
6169991

10 0,5 5 0 0,981 2016

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą
Taršos 
šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša

vienkartinis
dydis

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.
Nr. pavadinimas kodas

vnt. maks.

metinė,
t/m.

1 2 3 4 5 6 7
Komunalinių atliekų mechaninio apdorojimas

Biofiltras 001 Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0411 1,2961

Po rūšiavimo likusių degiųjų 
atliekų laikymo vieta 607 Lakieji organiniai junginiai 308 g/s 0,1137 3,588



Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00002 0,0005

Lakieji organiniai junginiai 308 g/s 0,0939 2,964Po rūšiavimo likusių antrinių 
žaliavų laikymo aikštelė 608

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0002 0,0004
Po rūšiavimo likusių antrinių 

žaliavų laikymo stoginė 609 Lakieji organiniai junginiai 308 g/s 0,1741 5,491

Iš viso įrenginiui: 13,34
Statybinių ir griovimo bei didžiųjų ir medienos atliekų perdirbimas 

601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0141 0,102
602 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0058 0,042
603 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0091 0,066
604 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0149 0,469
605 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0091 0,066

Statybinių ir medienos atliekų 
perdirbimas

606 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0424 0,033
Iš viso įrenginiui: 0,778
Bendra iš viso: 14,1180

Krematoriumas Toleikių k., Klaipėdos r.  Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 
paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, 
m

išmetimo 
angos 
matmenys, m

srauto greitis, 
m/s

temperatūra
, °C

tūrio 
debitas,
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė,
val./m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Krematoriumo 
kaminas 001 X1 – 328528 Y1 – 

6170793 9,0 0,5 10 110 2,0
I alt – 2667 
val., II alt. – 
4000 val.

Katilinės 
kaminas 002 X1 – 328526 Y1 – 

6170793 6,3 0,15 1,0 100 0,02 1700

Tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšis1 Cecho ar 
kitų 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša



I alternatyva II alternatyva
Vienkartin
is dydis

Vienkartinis 
dydis

pavadinima
s, gamybos 
rūšies 
pavadinima
s2

pavadini
mas Nr. pavadinimas kodas vnt.

maks.

metinė,
t/m. maks.

metinė,
t/m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,0277 0,2660 0,0417 0,6085
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,17188 1,6500 0,17188 2,4750
Angliavandeniliai 308 g/s 0,01111 0,1066 0,01667 0,2405
Sieros dioksidas 5897 g/s 0,02354 0,2260 0,02354 0,3390
Kietosios dalelės (C) 6486 g/s 0,0055 0,0528 0,0083 0,1195
Švinas 2094 g/s 6,3 · 10-6 6,0 · 10-5 6,3 · 10-6 9,0 · 10-5

Kadmis 3211 g/s 1,0 · 10-6 1,0 · 10-5 1,0 · 10-6 1,5 · 10-5

Gyvsidabris ir jo 
junginiai 1024 g/s 0,000056 0,00053 0,00008 0,0012

Arsenas 217 g/s 2,8 · 10-6 2,7 · 10-5 2,8 · 10-6 4,1 · 10-5

Chromas 2721 g/s 2,8 · 10-6 2,7 · 10-5 2,8 · 10-6 4,1 · 10-5

Varis 4424 g/s 2,6 · 10-6 2,5 · 10-5 2,6 · 10-6 3,7 · 10-5

Nikelis 1589 g/s 3,6 · 10-6 3,5 · 10-5 3,6 · 10-6 5,2 · 10-5

Cinkas 2791 g/s 3,3 · 10-5 0,00032 3,3 · 10-5 0,00048
Dioksinai/Furanai 168 g/s 6,3 · 10-6 5,4 · 10-11 5,6 · 10-12 8,1 · 10-11

Benzo(a)pirenas - g/s 2,8 · 10-9 2,6 · 10-8 2,8 · 10-9 4,0 · 10-8

Heksachlorbenzenas - g/s 3,1 · 10-8 3 · 10-7 3,1 · 10-8 4,5 · 10-7

Kremavimo 
krosnis Kaminas 001

Vandenilio chloridas 440 g/s 0,0167 0,16 0,025 0,36
Anglies monoksidas 177 g/s 0,000009 0,0078 0,000009 0,0078

Krematorium
as

Suskystintų 
gamtinių 
dujų katilas Kaminas 002 Azoto oksidai 250 g/s 0,00002 0,0199 0,00002 0,0199
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ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS 
PATIKSLINIMAS 

I. BENDROJI DALIS 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 
 

1.1. teisinis statusas:  
juridinis asmuo X 
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)  
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  

(tinkamą langelį pažymėti X)
 
 
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas 
ar fizinio asmens vardas, pavardė 

1.3. juridinio asmens ar jo 
struktūrinio padalinio kodas 
Juridinių asmenų registre arba 
fizinio asmens kodas 

AB „Klaipėdos vanduo“ 140089260 

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės 
gyvenamosios vietos adresas 

 

savivaldybė gyvenamoji vietovė 
(miestas, kaimo 
gyvenamoji vietovė) 

gatvės 
pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 
komplekso 
Nr. 

kor-
pusas 

buto ar 
negyvenamo-
sios patalpos 
Nr. 

Klaipėdos m. Klaipėda Ryšininkų 11 - - 

1.5. ryšio informacija 
telefono Nr. fakso Nr. el. pašto adresas 
(8 46) 46 61 71 (8 46) 46 61 79 info@vanduo.lt 
 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 
Klaipėdos m. nuotekų valykla 
adresas  

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė 
(miestas, kaimo 
gyvenamoji vietovė) 

gatvės 
pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 
komplekso 
Nr. 

kor-
pusas 

buto ar 
negyvenamo-
sios patalpos 
Nr. 

Klaipėdos r. Dumpių k. Uosių 8 - - 
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3. Trumpas ūkinės veiklos objekte vykdomos veiklos aprašymas nurodant taršos šaltinius, 
juose susidarančius teršalus ir jų kiekį, galimą poveikio aplinkai pobūdį. 

AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valykloje pradėti eksploatuoti 2 nauji stacionarūs 
aplinkos oro taršos šaltiniai: Nr. 214 (reaktorius/deozonatorius) ir 616 (atviri nuotekų valymo 
įrenginių rezervuarai ir uždaros talpos). Panaikintas taršos šaltinis Nr. 611 (smėliagaudės). 
Patikslinti taršos šaltinio Nr. 615 (nuotekų priėmimo kameros biofiltras) išmetami teršalai, jų 
metinės ir vienkartinės taršos normatyvai. 

Inventorizuoti Dumpių nuotekų valykloje esami visi nuotekų valymo technologiniai įrenginiai 
(smėliagaudės, pirminiai nusodintuvai (3 vnt.), aerotankai, antriniai nusodintuvai (3 vnt.)) ir 
susidarančio nuotekų dumblo susimaišymo talpos alsuokliai priskiriami vienam bendram aplinkos 
oro taršos šaltiniui - inventorizuotas naujas taršos šaltinis Nr. 616. 

2018 m. grotų ir smėlio sėsdinimo pastato patalpose buvo sumontuota kvapų šalinimo/ozonavimo 
sistema (naujas taršos šaltinis Nr. 214). Ant pastato stogo sumontuotas reaktorius/deozonatorius su 
katalitine įkrova užtikrina papildomą šalinamo oro kenksmingų cheminių medžiagų ir kvapų 
sumažinimą ir/ar sunaikinimą ir perteklinę ozono koncentraciją prieš jį išleidžiant į aplinką, tuo 
metu kai biofiltras (taršos šaltinis Nr. 615) nėra eksploatuojamas. Reaktorius/deozonatorius su 
katalitine įkrova pajungtas į esamą oro šalinimo į biofiltro sistemą, įrengiant uždarymo sklendes, 
kad šalinamo oro srautas būtų nukreiptas į reaktorių/deozonatorių biofiltro stabdymo (techninio 
aptarnavimo ir remonto) metu. 

Panaikintas taršos šaltinis Nr. 611 - smėliagaudė. Iš smėliagaudės išmetamų teršalų kiekis, 
įskaičiuotas į naują taršos šaltinį Nr. 616, kuris apibrėžia taršą iš visų nuotekų valymo atvirų 
technologinių įrenginių (smėliagaudė, pirminiai nusodintuvai (3 vnt.), aerotankai, antriniai 
nusodintuvai (3 vnt.)). 

Patikslinti taršos šaltinio Nr. 615 (nuotekų priėmimo kameros biofiltras) išmetami teršalai ir jų 
metinės ir vienkartinės taršos normatyvai. 

Bendrovės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymo schema pridedama Monitoringo 
programos 1 priede. 

Atsižvelgiant į aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų pasikeitimą, tikslinama 
Monitoringo programos Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas (2 
lentelė). 
 
AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valyklos taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringo 
reikalingumo skaičiuoklės pateikta Monitoringo programos 2 priede. 
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2 lentelė. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas. 
Eil,  
Nr.3 

Įrenginio/gamybos 
pavadinimas 

Taršos šaltinis Teršalai 
Matavimų 
dažnumas 

Planuojamas 
naudoti matavimo 

metodas Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

AB „Klaipėdos 
vanduo“ Dumpių 
nuotekų valykla 

207; 
208; 
209 

Kogeneratorius „MWM, TBG 616 
8K ” (323 kW) 

X-6170686,  
Y-327208 

Azoto oksidai (A)1 250 1 kartą/metus 

Kontrolės metodai 
nustatyti 

„Stacionarių taršos 
šaltinių, išmetamų į 
aplinkos orą teršalų 

laboratorinės 
kontrolės metodinės 

rekomendacijos“ 
(LR AM 2004-02-

11 įsakymas Nr.D1-
68) 

Azoto oksidai (A)2 250 1 kartą/metus 

LOJ1 308 1 kartą/metus 

LOJ2 308 1 kartą/metus 

Kietosios dalelės (A)1 6493 4 kartus/metus 

Kietosios dalelės (A)2 6493 4 kartus/metus 

2 213 
Kogeneratorius „MWM, TCG 

2016 V12” (620 kW) 
X-6170777,  
Y-327554 

Azoto oksidai (A)1 250 1 kartą/metus 

Azoto oksidai (A)2 250 1 kartą/metus 

LOJ1 308 1 kartą/metus 

LOJ2 308 1 kartą/metus 

Kietosios dalelės (A)1 6493 4 kartus/metus 

Kietosios dalelės (A)2 6493 4 kartus/metus 

3 2145 Reaktorius/deozonatorius 
X- 6170792, 
Y- 327082 

Amoniakas 134 1 kartą/metus 

LOJ 308 1 kartą/metus 

Sieros vandenilis 1778 4 kartus/metus 

4 6155 Nuotekų priėmimo kameros 
biofiltras 

X-6170837, 
Y-327076 

Amoniakas 134 1 kartą/metus

LOJ 308 1 kartą/metus

Sieros vandenilis 1778 1 kartą/metus

Pastabos: 
1 - Deginamos gamtinės dujos; 
2 - Deginamos biodujos; 
3 - Analogiški taršos šaltiniai (kogeneratoriai (Nr. 207, 208, 209)) pagal išmetamo teršalo kiekį yra vienodi, todėl sugrupuojami ir jiems priskiriamas vienas bendras eilės numeris. 
Vadovaujantis Monitoringo nuostatų 1 priedo 7.2. punktu, vienos taršos šaltinių grupės matavimus reikia atlikti viename iš taršos šaltinių kaskart keičiant matavimams pasirinktą šaltinį.  
4 - Kogeneratoriuose, kuriose numatyta deginti įvairų kurą, nenaudojus kurios nors iš kuro rūšies monitoringas nevykdomas. 
5- Nesant galimybių taršos šaltinyje atlikti instrumentinių matavimų, matavimai atliekami įeinančiame oro sraute (prieš valymą), o rezultatai skaičiuojami įvertinant įrenginio išvalymo 
efektyvumą. Taršos šaltinių išmetamų teršalų normatyvai nustatyti matavimo būdu (prieš valymą), todėl kontrolė vykdoma taip pat matavimo būdu, vienkartinės emisijos skaičiavimai 
atliekami vadovaujantis Inventorizacijos ataskaita. Taršos šaltinis Nr. 214 veikia tik biofiltro (taršos šaltinis Nr. 615) stabdymo metu, o darbo laikas (iki 2880 val./metus) negali būti 
išdalintas tolygiai per metus. Todėl taršos šaltinio Nr. 214 monitoringas vykdomas tik jo eksploatacijos metu, atsižvelgiant į veikimo periodiškumą metų bėgyje. 
6 - Vadovaujantis Monitoringo nuostatų 1 priedo 8 punktu, mėginiai turi būti imami vadovaujantis teršalo nustatymo metodais bei Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą 
teršalų laboratorinės kontrolės rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 (Žin., 2004, Nr. 39-1281; aktuali 
redakcija). Taršos šaltiniuose (614 ir 616)  išmetamų teršalų instrumentiniai matavimai negali būti atliekami pagal teisės aktų reikalavimus, nes neįmanoma įrengti mėginių paėmimo 
vietos kaip tai reglamentuota minėtose laboratorinės kontrolės metodinėse rekomendacijose. Nėra galimybės paimti ėminių, todėl taršos šaltiniai (Nr.  614 ir 616) į taršos šaltinių 
išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planą neįtraukiami. Teršalų normatyvai nustatyti skaičiavimo būdu. 
7 - Taršo šaltinis Nr. 212 (biodujų deginimo žvakė) eksploatuojamas tik avarijos atveju, todėl kontrolė nevykdoma; 
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Programą parengė: UAB „Ekosistema“ aplinkos inž. Andrius Barsevičius, tel.: (8 46) 430463 
 (Pareigos, vardas, pavardė, telefono Nr.) 

     
     
     
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

     
      

(Data)      

      
      
SUDERINTA:  
      

     
(Programą derinančios institucijos vadovo pareigos)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

  A.V.    
      

(Data)      
 



1 PRIEDAS 

 
 

APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠSIDĖSTYMO TERITORIJOJE PLANAS 

Nuotekų valykla Uosių g. 8, Dumpių kaime 

 



 2 PRIEDAS 

AB „KLAIPĖDOS VANDUO”  
TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO REIKALINGUMO 

SKAIČIUOTĖ 

Monitoringo būtinumas skaičiuojamas tik teršalams, kurių išmetimai į aplinkos orą pakito: 

Vadovaujantis 2020 m. Inventorizacijos ataskaita keitėsi šių teršalų išmetami kiekiai: 

 Amoniakas; 
 Angliavandeniliai (LOJ); 
 Sieros vandenilis. 

Kitų Bendrovėje išmetamų teršalų (azoto oksidai, sieros dioksidas, anglies monoksidas, kietosios dalelės) 
tarša lieka nepakitusi. 

Kontroliuotinų teršalų išrinkimas 

Taršos šaltinių teršalų monitoringo būtinumas ir dažnumas nustatomas vadovaujantis Ūkio 

subjektų aplinkos monitoringo nuostatų1 1 priedo 4 punktu, kontroliuotini tik tie ūkio subjekto aplinkos 

oro teršalai, kurių pavojingumo rodiklis (toliau - TPR) yra ≥10. 

TPR apskaičiavimo formulė: 

TPR = (Mm/RV)a, 

čia: 

Mm - suminis teršalo išmetimas iš visų taršos šaltinių (maksimaliai galimas), tonomis per metus; 

RV - teršalo (išskyrus kietąsias daleles) paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (išreikšta 

mg/m3), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, 

azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis 

ir ozonu normose2, (toliau šiame punkte – ES normos), arba Teršalų, kurių kiekis aplinkos 

ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo 

vertėse3, (toliau šiame punkte – nacionalinės normos). Kietųjų dalelių išmetimo atveju, 

kai visas kietųjų dalelių kiekis arba jų dalis išmetama deginant kurą ar atliekas, RV – 

kietųjų dalelių paros ribinė aplinkos užterštumo vertė - 0,05 mg/m3, o visais kitais atvejais 

RV – kietųjų dalelių paros ribinė aplinkos užterštumo vertė - 0,15 mg/m3. Jei teršalui 

nustatyta nacionalinė norma, tačiau nenustatyta paros ribinė vertė, TPR nustatymui 

taikoma 50 % pusės valandos ribinės vertės dydžio. Jei teršalui nustatyta ES norma, 

tačiau nenustatyta paros ribinė vertė, TPR nustatymui taikoma metinė ribinė ar siektina 

vertė arba paros 8 valandų maksimalaus vidurkio ribinė ar siektina vertė. 

 

a - pastovus dydis, priklausantis nuo išmetamo į aplinkos orą teršalo grupės, nurodytos 

Apmokestinamų teršalų sąrašo ir grupių4, II skyriuje. I grupės teršalo pastovus dydis „a“ 

lygus 1,7; II - 1,3; III -1,0; IV - 0,9, o azoto oksidų (kaip azoto dioksido) - 1,3, ; sieros 

dioksido - 1,0; dulkių (kietųjų dalelių) - 0,9; vanadžio pentoksido - 1,7. 

                                                 
1 patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 
2 patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 
gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640  
3 patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 
spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582  
4 patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 
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1 lentelė. Teršalų pavojingumo rodikliai (TPR) 
 

Teršalas Mm RV a TPR 
Kontroliuotini 

teršalai, kurių TPR 
≥10 

1 2 3 4 5 6 
Amoniakas 2,4773 0,04 0,9 41,0 Kontroliuotinas 
Sieros vandenilis 0,4178 0,004 1,3 421,3 Kontroliuotinas 
LOJ 24,6031 1,0 0,9 17,8 Kontroliuotinas 

 
Vadovaujantis aukščiau pateikta lentele, nenuolatinio matavimo būdu monitoringas turi būti 
vykdomas šių teršalų - amoniakas, sieros vandenilis, lakieji organiniai junginiai, nes teršalų 
pavojingumo rodiklis yra didesnis už 10. 

 
Taršos šaltinių kategorijų nustatymas 
Visi ūkio subjektų taršos šaltiniai skirstomi į pirmąją ir antrąją kategoriją pagal kiekvieną iš 

atitinkamo taršos šaltinio išmetamą teršalą: 

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus pirmajai kategorijai 
priskiriami taršos šaltiniai,  

jei Cm/RV >0,5; 

kai M/(RV ×H) >0,01. 

ir taršos šaltiniai, turintys valymo įrenginius, kurių vidutinis valymo efektyvumas didesnis kaip 

85 %, 

jei (Cm/ RV) >0,1,  

kai M/( RV ×H) >0,002, 

čia: 

Cm – teršalo didžiausia koncentracija aplinkos ore, mg/m3, esant nepalankioms meteorologinėms 

sąlygoms, pagal taršos sklaidos skaičiavimus; 

RV – teisės aktuose nustatyta pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3. Jei 

teisės aktuose nėra nustatytos pusės valandos ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, tuomet taikoma 

paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė. 

M – maksimaliai galimas išmetamas teršalo kiekis iš šaltinio, g/s; 

H – taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m. Esant H<10 m, skaičiuojama kaip H=10 m; 

Antrajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai, neatitinkantys pirmosios kategorijos taršos šaltinių 

kriterijų. 

Teršalų, išmetamų iš taršos šaltinio, kuris pagal tą teršalą yra priskirtas pirmajai kategorijai, 

monitoringas vykdomas tolygiai paskirsčius 4 kartus per metus, atliekant pakankamą matavimų ir/ar 

mėginių paėmimo skaičių. 

Teršalų, išmetamų iš taršos šaltinio, kuris pagal tą teršalą yra priskirtas antrajai kategorijai, 

monitoringas vykdomas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. 



 2 PRIEDAS 

 

2 lentelė. Taršos šaltinių kategorijų nustatymas 
B lentelė. Taršos šaltinių priskyrimas kategorijoms 

Taršos šaltinis Teršalas 
Cm/RV 

Valymo 
efektyvumas, 

% 

M/(RV 
x H) 

Taršos 
šaltinio 

kategorija Nr. Pavadinimas Aukštis H, m Pavadinimas 
Cm, 

mg/m3 
M, g/s 

RV, 
mg/m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
207, 
208, 
209 

Kogeneratorius „MWM, TBG 
616 8K ” (323 kW) 

20,0 
LOJ1 0,15 0,87906 1,0 0,15 - 0,044 II 
LOJ2 0,15 1,71871 1,0 0,15 - 0,086 II 

2123 Biodujų deginimo žvakė 8 LOJ 0,15 - - - - - - 

213 
Kogeneratorius „MWM, TCG 

2016 V12” (620 kW) 
12 

LOJ1 0,15 0,68307 1,0 0,15 - 0,057 II 
LOJ2 0,15 0,85409 1,0 0,15 - 0,071 II 

214 Reaktorius/deozonatorius 10 
Amoniakas 0,029 0,00025 0,2 0,145 60 0,000 II 
LOJ 0,15 0,02092 1,0 0,15 85 0,002 II 
Sieros vandenilis 0,0043 0,00038 0,008 0,54 93 0,005 I 

614 Dumblo džiovyklos biofiltras 10,0 
Amoniakas 0,029 0,07800 0,2 0,145 95 0,039 I 
Sieros vandenilis 0,0043 0,01170 0,008 0,54 95 0,146 I 

615 Nuotekų priėmimo kameros 
biofiltras 

10,0 
Amoniakas 0,029 0,00016 0,2 0,145 75 0,000 II 
LOJ 0,15 0,03488 1,0 0,15 75 0,003 II 
Sieros vandenilis 0,0043 0,00138 0,008 0,54 75 0,017 II 

616 
Atviri nuotekų valymo įrenginių 

rezervuarai ir uždaros talpos 
10 LOJ 0,15 0,00690 1,0 0,15 - 0,001 II 

Pastabos: 
1 - Deginamos gamtinės dujos; 
2 - Deginamos biodujos; 
3 - Taršos šaltinis eksploatuojamas tik avarijos atveju, todėl kontrolė nevykdoma; 
 

 

 



 2 PRIEDAS 
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ 

POVEIKIO APLINKOS ORO KOKYBEI MONITORINGO REIKALINGUMO 
SKAIČIUOKLĖ 

Monitoringo būtinumas nustatomas Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais. 

 Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus: 

Remiantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8.1.1 punktu, poveikio aplinkos oro 

kokybei monitoringą turi vykdyti: 

„ūkio subjektai, kurių vykdomos veiklos metu išmetami teršalai, nurodyti Teršalų, kurių kiekis 

aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, 

o veiklos metu vieno iš į aplinkos orą išmetamų teršalų pavojingumo rodiklis (toliau – TPR), 

apskaičiuotas Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 3 punkte nustatyta tvarka, yra 

didesnis nei 104 arba to teršalo koncentracija, apskaičiuota modeliavimo būdu (be foninio aplinkos oro 

užterštumo), viršija mažiausio vidurkinimo laikotarpio ribines aplinkos oro užterštumo vertes, nustatytas 

žmonių sveikatos apsaugai, nurodytas Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius 

kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse; 

3 lentelė. Teršalams, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus: 
Teršalo pavadinimas TPR Modeliavimo būdu 

paskaičiuota 
koncentracija, 

mg/m3 

Ribinė 0,5 val. aplinkos oro 
užterštumo vertė 

Kontroliuotini 
teršalai, kai TPR > 
104 arba reikšmės 3
stulpel. > 4 stulp.

1 2 3 4 5 
Amoniakas 41,0 0,029 0,2 - 
Sieros vandenilis 421,3 0,0043 0,008 - 
LOJ 17,8 0,15 1,0  
  

Remiantis TPR paskaičiavimu ir modeliavimo būdu paskaičiuotomis teršalų koncentracijomis, 

neprivaloma vykdyti teršalų monitoringą aplinkoje.  

  



 

5 PRIEDAS 

Kvapo koncentracijos laboratorinių tyrimų protokolai 
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6 PRIEDAS 

Kvapo sklaidos žemėlapiai  







7 PRIEDAS 

Informaciniai dokumentai patvirtinantys kvapo 
valdymo priemonių efektyvumą 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

 
(NUOTEKŲ  VALYMO IR DUMBLO APDOROJIMO 

ĮRENGINIŲ  REKONSTRUKCIJA) 
 
 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATRANKOS DOKUMENTAI 

 
 
 
 
       PAV atrankos dokumentų rengėjas: 
   UAB „EKOSISTEMA“ 

     Direktorius   A.V. 
    Marius Šileika 
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• Kelio nuolydis (Lst) ; 
• Trumpiausiais atstumas iki kelio (Lka); 
• Pavieniai atspindžiai (angl. Single reflections (Lr)). 

Pagrindinis triukšmo lygis yra skaičiuojamas panaudojant AADT (VMPEI - vidutinis metinis paros 
eismo intensyvumas) koeficientą. Tai yra panaudojant sunkiųjų transporto priemonių, esamo greičio 
ir kelio gradiento proporciją. Kelio gradiento korekcija (speciali ypatybė MapNoise) yra įvardijama 
kaip pagrindinio triukšmo lygio dalis. 

Triukšmo sklaidos žemėlapyje pateikiamos ekvivalentinio triukšmo reikšmės pagal maksimalų 
eismo intensyvumą parai Ldvn, o skirtingos triukšmo zonos pavaizduotos atitinkamomis spalvomis ir 
spalvų deriniais. 

Modeliavimo metu nustatyta, jog ties AB „Klaipėdos vanduo“ sklypų riba, transporto srautų 
sukeliamas triukšmo lygis siekia iki 45 dBA o važiuojamojoje privažiavimo kelio dalyje iki 55 dBA 
ir neviršija ribines triukšmo vertės dienos (Ldiena) metu taikomos gyvenamajai teritorijai (vertinant 
transporto sukeliamą triukšmą) pagal HN 33:2011. Esamo transporto triukšmo sklaidos 
modeliavimo rezultatų žemėlapis pateiktos 15 priede.  

Kvapai 

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyriaus Kvapų tyrimo 
poskyrio specialistai 2014 liepos 24 d. tam, kad įvertinti įmonės veiklos įtaką aplinkos oro taršai 
kvapais, atlikto AB „Klaipėdos vanduo“ pagrindinių oro tašos kvapais šaltinių inventorizacija ir iš 
jų išmetamų kvapų matavimus. Nustatyta, kad didžiausi aplinkos oro taršos kvapais šaltiniai 
įmonėje tai: nuotekų priėmimo kamera, grotų pastato ventiliacijos angos ir smėliagaudė. Taip pat 
atlikta AB „Klaipėdos vanduo“ iš taršos kvapais šaltinių išmetamų kvapų sklaida aplinkos ore. 
Sklaidos ataskaita su kvapo matavimo protokolu pateikta 9 priede. Vadovaujantis minėta sklaidos 
ataskaita didžiausia kvapo koncentracija nustatyta įmonės teritorijoje ir siekia iki 474 OUE/m3.  

Atlikus oro taršos kvapais šaltinių matavimus nustatyta, kad nuotekų priėmimo kameros taršos 
šaltinio Nr. 610 intensyvumas yra 24151 OUE/s, grotų pastato kaminėlių (taršos šaltinių Nr. 210 ir 
211)  – po 913 OUE/s. 

Uždengus nuotekų priėmimo kamerą ir įrengus biofiltrą (efektyvumas 90 %) planuojama: iš grotų 
pastato ir nuotekų priėmimo kamerų antstato į aplinką išmetamų kvapo vienetų skaičių sumažinti 
nuo 25977 OUE/s iki 2597,7 OUE/s. 

Siekiant įvertinti planuojamą situaciją, pagal Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorijos pateiktą kvapų matavimo protokolą buvo atlikti kvapų sklaidos skaičiavimai įvertinat, 
rekonstruojamų taršos šaltinių (nuotekų priėmimo kamera Nr. 610 ir grotų pastato ventiliacijos 
kaminėliai Nr. 210 ir 211) panaikinimą ir naujo taršos šaltinio - biofiltro Nr. 615 atsiradimą. 

Kvapų sklaidos modeliavimas.  
Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistemos ADMS 4.2. 
Atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 4.2 yra įtraukta į Ūkinės veiklos poveikiui 
aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-220 (Žin., 2008, 
Nr.143-5768).  

10 priede pateikiama paskaičiuota PŪV metu išskiriamo kvapo koncentracija aplinkos ore. 
Paskaičiuota, kad maksimali valandos 98 procentilio kvapo koncentracija įmonės teritorijoje siekia 
iki 286,48 OUE/m3 ir yra žymiai mažesnė nei prieš PŪV įgyvendinimą (473,9 OUE/m3 žr. 9 priedą). 
O už Įmonės SAZ ribų kvapo koncentracija nesieks 8 OUE/m3. 

Planuojama ūkinė veikla kvapo emisiją iš rekonstruojamų taršos šaltinių sumažins nuo 25977 
OUE/s iki 2597,7 OUE/s, o kvapo koncentracija aplinkos ore nuo 473,9 OUE/m3  iki 294,1 OUE/m3.  
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8 PRIEDAS 

Naudojamų reagentų saugos duomenų lapai 

 








































