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1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.)

AB „Grigeo Klaipėda“, Nemuno g. 2, Klaipėda, tel. (8 46) 395616, faks. (8 46) 395600, el.p. 
info.klaipeda@grigeo.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, 
fizinis asmuo, adresas, tel.)

UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel. (8 46) 430463, faks. (8 46) 430469, el.p. 
info@ekosistema.lt.

Elektroninio dokumento nuorašas



2

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us)

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV), 
įrašytai į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 
(toliau – Įstatymas) 2 priedo 14 punktą: Įstatymo 1 priedo 7.1 papunktyje nurodytos veiklos – 
popieriaus ar kartono gamyba (kai gamybos pajėgumas – 200 ir daugiau tonų per parą) – bet koks 
keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės 
įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, 
naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti 
neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio Įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta

PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., dalis PŪV numatoma 
vykdyti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:51) dalyje - nuomos teise AB „Grigeo Klaipėda“ 
valdomoje 33,7671 ha ploto teritorijoje. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės 
sklypo naudojimo būdas - atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Kita 
dalis nuotekų transportavimo slėginių tinklų bus tiesiama neregistruotoje valstybinėje žemėje, 
kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio inisterijos 
Klaipėdos rajono skyriaus sutikimas „Dėl sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius 
tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti 
žemės sklypai“ Nr. SUVA-5582-(8.53 E.) pridedamas AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės 
veiklos (nuotekų transportavimo slėginės linijos įrengimas Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose) 
atrankos informacijos dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija) 2 priede.

Artimiausios PŪV teritorijai gyvenamosios teritorijos yra nutolusios apie 270 m atstumu. 
Visuomeninės paskirties ir rekreacinės paskirties urbanizuotų teritorijų arčiau kaip 1000 m atstumu 
nėra. Artimiausia saugoma teritorija yra už 1,75 km esantis Minijos ichteologinis draustinis. 
Artimiausios Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“ priskirtos teritorijos yra Kalvių karjeras, 
esantis nuo nuotekų valyklos apie 530 m atstumu, Minijos upės slėnis – apie 1,65 km atstumu ir 
Minijos upė – apie 1,75 km atstumu. Artimiausios kultūros vertybės iki 2,00 km atstumu nuo PŪV 
vietos: Nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro A. Žalio kapas yra nutolę apie 1,04 km 
atstumu, Toleikių kapinynas – apie 1,50 km atstumu, Spengių kaimo evangelikų liuteronų kapinės – 
apie 1,60 km atstumu, Ketvergių kaimo senosios kapinės – apie 1,68 km atstumu.

Artimiausios nuotekų valyklai vandenvietės yra Dumpių nuotekų valyklos gėlo vandens 
vandenvietė ir Ketvergių gėlo vandens vandenvietė. Dumpių nuotekų valyklos gėlo vandens 
vandenvietė nuo PŪV vietos nutolusi apie 150 m atstumu nuo sklypo ribos, 430 m nuo nuotekų 
valymo įrenginių. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją PŪV teritorija patenka į vandens 
apsaugos zonos 1, 2 ir 3B juostas. Ketvergių gėlo vandens vandenvietė nuo PŪV vietos nutolusi 
apie 1,60 km atstumu. PŪV teritorija nepatenka į Ketvergių gėlo vandens vandenvietės vandens 
apsaugos zoną.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Esamos ūkinės veiklos aprašymas
AB „Grigeo Klaipėda“ vykdo popieriaus ir/ar kartono gamybą Klaipėdos m., Nemuno g. 2. 

Pagrindinė AB „Grigeo Klaipėda“ gaminama produkcija yra litlaineris ir fliutingas - žaliava 
gofruoto kartono gamybai. Iš litlainerio, taip pat gaminamas korinis užpildas baldų pramonei. 
Esamas projektinis pajėgumas - 140 000 t/m: 45590 t/m – fliutingo; 94410 t/m – litlainerio iš kurio 
pagaminama ir 22 mln.m2/m (13200 t/m) korinio užpildo.
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Pagal Atrankos informaciją AB „Grigeo Klaipėda“ kartono gamybos padalinyje (Klaipėdos 
m., Nemuno g. 2) vykdoma veikla nekeičiama, todėl šioje atrankos išvadoje nevertinama.

Su planuojama PŪV veikla glaudžiai susijusi gamybinių nuotekų valymo įrenginių veikla, 
kuri iki 2020-01-07 buvo vykdoma Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k. Čia 
įrengti mechaniniai ir biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, kuriuose buvo valomos gamybinės, 
buitinės ir paviršinės-lietaus nuotekos, susidarančios AB „Grigeo Klaipėda“ (Nemuno g. 2, 
Klaipėdos m.), bei filtratas ir paviršinės-lietaus nuotekos iš kompostavimo aikštelių. Pagal turimą 
taršos integruotos kontrolės ir prevencijos (toliau – TIPK) leidimo sąlygasvalytos nuotekos turi būti 
išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ valytų nuotekų išleidimo kolektorių, kuriuo nuotekos 
patekdavo į Kuršių marias. Nuo 2020-01-07 nuotekų padavimas iš AB „Grigeo Klaipėda“ (Nemuno 
g. 2., Klaipėda) į Dumpių nuotekų valyklą sustabdytas. 

Planuojama veikla
AB „Grigeo Klaipėda“ planuoja pakeisti iki 2020-01-07 buvusius nuotekų išleidimo 

sprendinius - nuotekas iš Dumpių nuotekų valymo įrenginių išleisti į AB „Klaipėdos vanduo“ 
nuotekų tinklus, nutiesiant 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginę liniją.

AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinės nuotekos turi būti apvalytos prieš išleidžiant į komunalinių 
nuotekų nuotakyną, o teršalų koncentracijos turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamente1 nustatytas 
koncentracijas nuotekų išleidimui į nuotakyną. Siekiant užtikrinti ir neviršyti į AB „Klaipėdos 
vanduo“ tinklus išleidžiamose nuotekose nustatytas leistinas teršalų koncentracijas, nuotekos turi 
būti papildomai apvalomos. Tam tikslui AB „Grigeo Klaipėda“ planuoja susidarančias nuotekas 
apvalyti Dumpių nuotekų valymo bare ir, nutiesus nuotekų transportavimo slėginę liniją nuo AB 
„Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo įrenginių iki AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų valyklos 
tinklų (žiūr. Atrankos informacijos 2 pav.), perduoti nuotekas galutiniam išvalymui į AB 
„Klaipėdos vanduo“.

Į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus planuojamų išleisti maksimalus paros nuotekų debitas siekia 
- 3100 m3, metinis nuotekų debitas - 1131500 m3/m.

PŪV technologijos aprašymas
Projektuojama slėginė nuotekų transportavimo linija ir pasijungimo kamera. Projektuojama 

slėginė linija bus tiesiama kasybos būdu - iškasant tranšėjas. Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje bus 
mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo (225 mm) plius 0,6 m. Inžinerinių tinklų 
planas pateiktas Atrankos informacijos 3 priede.
Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai:
• Nuotekų tinklai:

- savitakinio tinklo Ø315 įrengimas kartu su posūkio šuliniais.
- slėginės nuotekų transportavimo linijos Ø225 įrengimas.

• Technologinės įrangos (siurblių) įrengimas.
•  Matavimo įrangos - prietaisų (automatinio mėginių semtuvo, pH/T/ORP, skendinčių 

medžiagų daviklių, debito matavimo prietaiso) įrengimas ir duomenų perdavimas į AB 
„Klaipėdos vanduo” SCADA sistemą.
Nuotekų tinklai. Iš Dumpių nuotekų valymo įrenginių antrinio nusodintuvo išleidimo latako 

projektuojamas PVC savitakinis Ø315 vamzdis. Posūkiuose projektuojami posūkio-pravalos PP 
šuliniai (F1 ir F2) Ø315 mm (žiūr. 3 priedą). Po pirminio valymo apvalytos nuotekos nukreipiamos 
į esamą šulinį Nr. 200, kurio diametras Ø 3150 mm, gylis 5,22 m. Šulinys objekte nenaudojamas, 
todėl galės būti išleidžiamos po pirminio valymo apvalytos nuotekos. Siurbliai (1 darbinis + 1 
rezervinis), nuotekų perpumpavimui iš šulinio Nr. 200 į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą, 
projektuojami pastate - dumblo siurblinėje. Siurbliu nuotekos slėginiu PE100 PN10 Ø225 vamzdžiu 
1580 m pumpuojamos į AB „Klaipėdos vanduo“ esančią nuotekų valyklą Uosių g. 8, Dumpių k., 
Klaipėdos r.

1 patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D 1-236 „Dėl Nuotekų 
tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
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Technologinė įranga. Nuotekų perpumpavimui į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą 
projektuojami nuotekų siurblai (1 darbinis + 1 rezervinis). Siurbliai veiks pagal talpoje 
suprojektuotą lygio daviklį. Siurblio našumas 144 m3/h.

Atlikus skaičiavimus pagal nuotekų debitus ir teršalų koncentracijas, nustatyta, kad esamų 
orapūčių našumas yra pakankamas. Orui tiekti įrengtos 4 orapūtės, kurių kiekvienos našumas - 48,3 
m3/min.

Matavimų įranga. Išleidžiamų nuotekų apskaitai projektuojamas elektromagnetinis 
debitomatis Siemens Sitrans FM MAG 5100W / MAG6000 CT. Į AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA 
sistemą bus perduodami duomenys: m3/h ir suminis debitas m3.

Nuotekų mėginiams imti projektuojamas automatinis mėginių semtuvas Liquistation CSF48. 
Semtuvas projektuojamas esamos siurblinės pastate, mėginiai imami iš slėginio vamzdžio Ø225. 
Mėginio paėmimui slėginiame nuotekų vamzdyje įmontuojama armatūra CSA 420 ir mėginio 
paėmimo vamzdis Ø20. Mėginius semtuvas galės imti tiek vienkartinius momentinius, tiek 
priklausomai nuo laiko, pagal nustatytą intervalą. Duomenys perduodami į AB „Klaipėdos vanduo“ 
SCADA sistemą.

Dumblo siurblinės pastate slėginiame vamzdyje montuojamas pH/T/ORP daviklis Memosens 
CPS16D. Duomenys perduodami į AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA sistemą.

Nustatyti skendinčių medžiagų kiekį dumblo siurblinės pastate slėginiame vamzdyje 
montuojamas drumstumo daviklis Turbimax CUS51D.

Vandens naudojimas
AB „Grigeo Klaipėda” nuotekų valymo technologiniame procese vanduo nenaudojamas. 

Nuotekų valymo bare vanduo naudojamas tik buitiniams poreikiams. Nuotekų transportavimo 
slėginės linijos įrengimo metu metinis vandens sunaudojimas nepasikeis ir liks 1000 m3.

Nuotekų tvarkymas
Iš AB „Grigeo Klaipėda“ (Nemuno g. 2) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus 

išleidžiamose nevalytose nuotekose teršalų BDS7, ChDS, skendinčių medžiagų, bendro azoto ir 
bendro fosforo koncentracijos matuojamos kasdien, nuolatiniu automatiniu mėginių semtuvu. 
Tyrimus atlieka pats nuotekų tvarkytojas AB „Klaipėdos vanduo“.

Nuotekos iš AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinės teritorijos esamomis linijomis bus 
transportuojamos į Dumpių nuotekų valymo įrenginius ir apvalomos mechaniniuose-biologiniuose 
nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose nuotekos valomos nuo užterštumo organinėmis 
medžiagomis ir nuo skendinčių medžiagų (mineralinių ir (arba) organinių medžiagų pakibusios 
dalelės). Nuotekose BDS7 (užterštumo organinėmis medžiagomis rodiklis) koncentracija bus 
sumažinama iki leistinos koncentracijos į nuotekų surinkimo sistemą (800 mg/l). Po pirminio 
nuotekų išvalymo AB „Grigeo Klaipėda“ mechaninio ir biologinio nuotekų valymo įrenginiuose, iš 
antrinio nusodintuvo naujai projektuojama nuotekų transportavimo slėgine linija nuotekos pagal 
sutartį su AB „Klaipėdos vanduo” bus perpumpuojamos į AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų tinklus 
galutiniam jų išvalymui.

Aplinkos oro teršalų susidarymas
PŪV metu, įrengus nuotekų transportavimo slėginę liniją į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų 

valymo įrenginius, naujų taršos šaltinių neatsiras, taip pat nepadidės tarša ir iš esamų, kadangi 
nuotekų valymo įrenginių technologinis procesas nekeičiamas.

Vadovaujantis teršalų sklaidos skaičiavimo ataskaita ir joje gautais oro sklaidos modeliavimo 
rezultatais matyti, jog esamų taršos šaltinių eksploatacijos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų 
apskaičiuotos didžiausios koncentracijos, tiek įvertinus foninę taršą, tiek be jos, neviršija ribinių 
verčių. 

Atliekų susidarymas ir tvarkymas
AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo bare susidaręs nuotekų dumblas (19 02 06 - fizinio ir 

cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05). Dumblas buvo transportuojamas uždaru 
vamzdynu ir perpumpuojamas į šalia esančias kompostavimo aikšteles siurbliais.

Šiuo metu sudaryta sutartis dėl komposto realizavimo ir kompostas pradėtas vežti iš aikštelių. 
Pirmu etapu numatoma realizuoti 30000 t komposto ir tiek pat kasmet kol bus realizuotas visas 
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sukauptas kompostas. Šiuo metu yra tuščios 11 aikštelių (Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17 - 
kompostas išvežtas, Nr. 24 nebuvo pildyta). Likęs kompostas bus išvežtas 2021-2022 m.

PŪV metu, įrengus nuotekų transportavimo slėginę liniją į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų 
valymo įrenginius, papildomų atliekų nesusidarys. 

Triukšmas
Vieninteliai triukšmo šaltiniai nuotekų transportavimo slėginės linijos įrengimo metu bus 

projektuojami nuotekų siurbliai, kurie bus įrengti esamos siurblinės pastate. Naujai projektuojamų 
stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamas triukšmas bus pastovus. Siurblinės patalpoje bus įrengti 
du siurbliai (1 rezervinis). Vadovaujantis gamintojų pateikiamais duomenimis (žr. Atrankos 
informacijos 16 priedą), siurblio skleidžiamo triukšmo galios lygis siekia - 63 dB.

Siurblinės patalpoje vienu metu veiks 1 nuotekų pumpavimo siurblys (63 dBA) ir 4 esamos 
orapūtės (79 dBA). Orapūtės ir siurbliai įrengti pastato viduje, dėl ko jo išorėje garso lygis sumažės 
mažiausiai 40 dB ir sieks - 45 dB.

Kadangi planuojami triukšmo šaltiniai dirbs pastoviai (24 val. per parą) visais paros periodais, 
skaičiuojamas vienas bendras triukšmo sklaidos žemėlapis visiems paros periodams.

Stacionarių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos 
dokumentuose apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. Iš suminio (esamų ir 
planuojamų taršos šaltinių) triukšmo lygio skaičiavimų rezultatų matyti, kad PŪV metu triukšmo 
lygis ties SAZ ribų sieks iki 44,8 dBA. Vertinant triukšmo poveikį, vadovaujantis atliktais 
skaičiavimais, PŪV keliamas triukšmas neviršys triukšmo ribinių verčių dienos vakaro ir nakties 
periodais ties SAZ ribomis.

Už 270 m esančioje artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje PŪV sukeliamas garso lygis sieks 
5,6 dBA, todėl nuo planuojamų triukšmo šaltinių sklindantis triukšmas įtakos minimaliai ir neviršys 
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių verčių nustatytų gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų aplinkoje, remiantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Kvapų susidarymas
Pagal atliktų laboratorinių tyrimų duomenis, Atrankos informacijos dokumentuose atliktas 

kvapų sklaidos modeliavimas su kompiuterine programa „ADMS 5.2“, naudojant Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktus Klaipėdos miesto 
hidrometeorologijos stoties 2014-2018 m. meteorologinius duomenis. Pagal Atrankos informacijoje 
pateiktus duomenis, didžiausia apskaičiuota nuotekų valymo įrenginių kvapo koncentracija siekia – 
332,4 OU/m3. 8 OUE/m3 ribinė kvapo koncentracija nesiekia artimiausios gyvenamosios aplinkos.

PŪV metu, įrengus nuotekų transportavimo slėginę liniją į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų 
valymo įrenginius, naujų kvapo taršos šaltinių neatsiras, taip pat nepadidės tarša ir iš esamų, 
kadangi nuotekų valymo įrenginių technologinis procesas nekeičiamas. Todėl poveikis aplinkos 
orui nebus daromas.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią:

1. Ūkinė veikla siekiama po pirminio valymo apvalytas nuotekas AB „Grigeo Klaipėda“  
mechaninio ir biologinio valymo įrenginiuose Dumpiuose nukreipti į AB „Klaipėdos vanduo“ 
nuotekų tinklus galutiniam jų išvalymui, taip išvengiant nuotekų išleidimo į gamtinę aplinką 
(Kuršių marias).

2. Nuotekų transportavimo sistemoje pastatytos vamzdynų uždarymo sklendės, kurios 
avarijos metu atkerta vamzdyno dalis ir neleidžia į aplinką ištekėti didesniems nuotekų kiekiams. 
Įvykus avarijai vienoje linijoje, perdarius sklendes, nuotekos nukreipiamos į kitą rezervinę liniją.

3. Slėginės nuotekų transportavimo linijos įrengimo metu numatoma naudoti tik techniškai 
tvarkingus mechanizmus (PŪV metu numatomi naudoti mechanizmai bus nuolat prižiūrimi) iš 
kurių į dirvožemį nepateks naftos produktai ir kiti teršalai. 
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4. Normaliomis planuojamos slėginės nuotekų transportavimo linijos eksploatacijos 
sąlygomis dirvožemio tarša negalima. Nuotekų transportavimo slėginė linija projektuojama nauja ir 
sandari, nuotekos neturės galimybės patekti į gruntą, todėl neigiamo poveikio žemės gelmėms 
nebus.

5. Visa aplinka, tiek darbo zonoje, tiek greta, jeigu ji statybos proceso metu bus pažeista, bus 
atstatyta į pirmykštę padėtį arba taip, kaip buvo numatyta techniniame projekte.

6. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už Atrankos 
informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės 
nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos 
apimtis/nutraukti veiklą.

7. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:

7.1. Pagal Atrankos išvadai pateiktą informaciją, AB „Grigeo Klaipėda“ kartono gamybos 
padalinyje (Klaipėdos m., Nemuno g. 2) vykdoma veikla nekeičiama. Bendrovė planuoja pakeisti 
iki 2020-01-07 buvusius nuotekų išleidimo sprendinius - nuotekas iš Dumpių nuotekų valymo 
įrenginių išleisti į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, nutiesiant 1,6 km ilgio nuotekų 
transportavimo slėginę liniją..

7.2. PŪV teritorija nepatenka į saugomų ar ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribas. 
Artimiausios „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorijos nuo PŪV teritorijos nutolusios 
apie 530 atstumu (Kalvių karjeras), o saugoma teritorija yra už 1,75 km (Minijos ichteologinis 
draustinis). 

7.3. Iš kvapų sklaidos žemėlapio, kuris pateikiamas Atrankos informacijos 14 priede, matyti, 
jog esamų taršos šaltinių išmetamo kvapo didžiausia kvapo koncentracija siekia - 332,4 OU/m3. 8 
OUE/m3 ribinė kvapo koncentracija nesiekia artimiausios gyvenamosios aplinkos. PŪV metu, 
įrengus nuotekų transportavimo slėginę liniją į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginius, 
naujų kvapo taršos šaltinių neatsiras, taip pat nepadidės tarša ir iš esamų, kadangi nuotekų valymo 
įrenginių technologinis procesas nekeičiamas. Todėl poveikis aplinkos orui nebus daromas.

7.4. Nuotekų transportavimo slėginė linija projektuojama nauja ir sandari, nuotekos neturės 
galimybės patekti į gruntą, todėl neigiamo poveikio žemės gelmėms požeminiam vandeniui nebus. 
Nuotekų liniją tinkamai eksploatuojant bei esant tinkamai jos priežiūrai tikimybė, kad būtų 
teršiamos žemės gelmės ir požeminis vanduo, yra minimali.

7.5. PŪV metu, įrengus nuotekų transportavimo slėginę liniją į AB „Klaipėdos vanduo“ 
nuotekų valymo įrenginius, naujų oro taršos šaltinių neatsiras, taip pat nepadidės tarša ir iš esamų, 
kadangi nuotekų valymo įrenginių technologinis procesas nekeičiamas. Todėl poveikis aplinkos 
orui nebus daromas.

7.6. Siekiant įgyvendinti AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygas, objekte apvalytoms 
nuotekoms numatoma laboratorinė įranga. Nuotekų mėginiams imti projektuojamas automatinis 
mėginių semtuvas Liquistation CSF48 kartu su automatiniu rutuliniu vožtuvu TSP mėginių ėmimui 
iš slėginių vamzdžių. Semtuvas projektuojamas pastate, mėginiai imami iš slėginio vamzdžio Ø225. 
Mėginius semtuvas galės imti tiek vienkartinius momentinius, tiek priklausomai nuo laiko, pagal 
nustatytą intervalą. Reguliuojamas siurblio oro prapūtimas prieš ir po kiekvieno mėginio apėmimo. 
Duomenys perduodami į AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA sistemą.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 

departamentas, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą atsakingas už PŪV veiksnių, darančių 
įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2020-07-31 raštu Nr. 
(3-11 14.3.5. E)2-46609 pateikė pastabas. Agentūra 2020-08-04 persiuntė pastabas PAV dokumentų 
rengėjui. Patikslintoje Atrankos informacijoje PAV dokumentų rengėjai atsakė į Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento keliamus 
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klausimus ir atsižvelgė į pastabas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas 2020-08-28 raštu Nr. (3-11 14.3.5.E)2-58852 
informavo, kad nebuvo ištaisyti nurodyti trūkumai ir nederina pataisytos Atrankos informacijos. 
Agentūra 2020-10-05 persiuntė pastabas PAV dokumentų rengėjui. Patikslintoje Atrankos 
informacijoje PAV dokumentų rengėjai atsakė į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento keliamus klausimus ir atsižvelgė į 
pastabas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 
departamentas 2020-10-22 raštu Nr. (3-11 14.3.5.E)2-84980 nurodė, kad poveikio aplinkai 
vertinimas nereikalingas.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą 
atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, 
atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes 
pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos 
stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2020-07-16 raštu Nr. (5.1.42 E) A5-4115 pateikė pastabas ir 
pasiūlymą. Agentūra 2020-08-04 persiuntė pastabas PAV dokumentų rengėjui. Patikslintoje 
Atrankos informacijoje PAV dokumentų rengėjai atsakė į Klaipėdos rajono savivaldybės 
administracijos klausimus ir atsižvelgė į pasiūlymus.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą 
atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, 
atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes 
pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos 
stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2020-07-14 raštu Nr. (4.23E)-R2-1939 pateikė pastabas ir siūlo 
Bendrovei atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą. Agentūra 2020-08-04 persiuntė pastabas PAV 
dokumentų rengėjui. Patikslintoje Atrankos informacijoje PAV dokumentų rengėjai atsakė į 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos klausimus. Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija 2020-08-28 raštu Nr. (4.23E)-R2-2333 pateikė siūlymus pakoreguoti papildytą 
informaciją atrankai. Agentūra 2020-10-05 persiuntė pastabas PAV dokumentų rengėjui. 
Patikslintoje Atrankos informacijoje PAV dokumentų rengėjai atsakė į Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos klausimus. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-22 
raštu Nr. (4.23E)-R2-2861 pateikė siūlymą pakoreguoti informaciją atrankai. Agentūra 2020-10-26 
persiuntė pastabas PAV dokumentų rengėjui. Patikslintoje Atrankos informacijoje PAV dokumentų 
rengėjai atsakė į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos klausimus. Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracija 2020-10-30 raštu Nr. (4.36E)-R2-2936 informavo, kad pastabų 
papildytai atrankos informacijai neturi.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, pagal Įstatymo 
6 straipsnio 5 dalies 2 punktą atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 
pastabų ir/ar pasiūlymų atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei 
pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą atsakinga už PŪV 
vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių 
joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, pastabų ir/ar pasiūlymų Atrankos 
informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.

Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės 2020-07-15 raštu Nr. 2020-07-15-01 „Dėl AB 
„Grigeo Klaipėda“ 2020 m. birželio 30 d. pateiktos atrankos informacijos“ pateikė pastabas. 
Agentūra 2020-08-04 persiuntė pastabas PAV dokumentų rengėjui. Patikslintoje Atrankos 
informacijoje PAV dokumentų rengėjai atsakė į visuomenės pastabas, apie tai Agentūra 2020-08-21 
raštu Nr. (30.1)A4-1414 informavo Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenę.

Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.
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8. Priimta atrankos išvada

Vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus priimama 
atrankos išvada: AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamai ūkinei veiklai –nuotekų transportavimo 
slėginės linijos įrengimas (Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.) – poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos 
apsaugos agentūros tinklalapyje gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2020 
metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2020 m. > Klaipėdos regionas ir 
yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Atrankos išvados apskundimo tvarka

Jūs turite teisę apskųsti šią atrankos išvadą 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 šio sprendimo įteikimo dienos.

Direktoriaus įgaliota
direktoriaus pavaduotoja         Aldona Teresė Kučinskienė

N. Šulga-Jakučionienė, 8 706 68086, el. p. natalja.jakucioniene@aaa.am.lt
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�6������IJ!�$����8DD\Z>:Z8F���� &3+)3)3+�Z�̀3)1'1Ŷ'̀31_̂2*+�0=�+3A=a�b*A1'c�+/Y=a�b-B_1c�@=&3+)3.3=�d20/+*�*.e/@)-1�320/+3+�Y/+-)/1@)3+G�������$����!���J
���??D\ZD>>:Z;8F<f����!�������$��O����$!T�J!���������o3B(.*+a�_03B*Ŷ+gIJOT�J������
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5 PRIEDAS 

VĮ „Registrų centras“ informacija apie AB 
„Grigeo Klaipėda“ gretimybėse esančius 

objektus 



VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ INFORMACIJA APIE AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ 
TERITORIJOS (NEMUNO G. 2, KLAIPĖDA) GRETIMYBĖSE ESANČIUS OBJEKTUS 

 



VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ INFORMACIJA APIE AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ 
NUOTEKŲ VALYMO BARO 

GRETIMYBĖSE ESANČIUS OBJEKTUS 

 



 

6 PRIEDAS 

ISO sertifikatų kopijos 







 

7 PRIEDAS 

2020-01-27 AB „Klaipėdos vanduo“ išduotos 
Prisijungimo sąlygos nuotekų išleidimui iš 

Nemuno g. 2, Klaipėda Nr. 2020/S.6/3-146 ir jų 
derinimo raštas 









 

8 PRIEDAS 

Laikinoji nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-
pardavimo sutartys su AB „Klaipėdos vanduo“ 

(konfidenciali informacija) 



9 PRIEDAS 

2020-03-03 AB „Klaipėdos vanduo“ išduotos 
Prisijungimo sąlygos iš Dumpių nuotekų 

valymo baro Nr. 2020/S.6/3-327 
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10 PRIEDAS 

Komposto kokybinių tyrimų protokolai 



1 aikštel



2 aikštel



3 aikštel



4 aikštel



5 aikštel



6 aikštel



7 aikštel



8 aikštel



9, 10, 11, 12 aikštel s



13, 14, 15, 17, 23, 19, 21 aikštel s



1 aikštel



2 aikštel



3 aikštel



4 aikštel



5 aikštel



6 aikštel



7 aikštel



8 aikštel



9 aikštel



10 aikštel



11 aikštel



12 aikštel



13 aikštel



14 aikštel



15 aikštel



17 aikštel



23 aikštel



19 aikštel



21 aikštel



1 aikštel



2 aikštel



3 aikštel



3 aikštel



4 aikštel



5 aikštel



 6 aikštel



7 aikštel



8 aikštel



9 aikštel



10 aikštel



11 aikštel



12 aikštel



13 aikštel



14 aikštel



15 aikštel



17 aikštel



23 aikštel



19 aikštel



21 aikštel



 

 

 

 

 

11 PRIEDAS 

Avarinių atvejų, galinčių turėti poveikį 
aplinkai, sąrašas. 















 

 

 

 

 

 

12 PRIEDAS 

Ištrauka iš 2019 m. Aplinkos oro taršos šaltinių 
inventorizacijos ataskaitos 
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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 
  Gamybinė veikla adresu Nemuno g.2, Klaipėda      

KGM tinklinė dalis 039 
x- 6177085 
y- 320036 

25,0 0,80 12,9 35,6 5,733 8450 

KGM tinklinė dalis 043 
x- 6177094 
y- 320034 

25,0 0,80 14,6 38,5 6,428 8450 

  Biologinis nuotekų valymas adresu Dumpių km., Klaipėdos raj.     

Nuorintojas (vantuzas) 044 
x- 6173747;  
y- 321576 

0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 

Nuorintojas (vantuzas) 045 
x- 6171685 
y- 325472 

0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 

Nuorintojas (vantuzas) 046 
x- 6171550 
y- 326481 

0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 

Nuorintojas (vantuzas) 047 
x- 6170722 
y- 326836 

0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 

Nuorintojas (vantuzas) 048 
x- 6170557 
y- 327347 

0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 
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2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ 

 

Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

ar Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša   

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis metinė, 

t/m vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

040602 
Gamybos 
padalinys 

KGM 

Ortakis iš KGM tinklinės dalies 039 Acto rūgštis 74 g/s 0,01015 0,01026 0,3087 
   Amoniakas 134 g/s 0,00401 0,00413 0,1221 
   Akroleinas 100 g/s 0,00281 0,00292 0,0855 
   Etanolis 739 g/s 0,02047 0,02064 0,6226 
    Formaldehidas 871 g/s 0,00097 0,00103 0,0296 
    Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00659 0,01313 0,2006 
    Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00138 0,00161 0,0419 

040602 

Gamybos 
padalinys 

KGM 
Ortakis iš KGM tinklinės dalies 043 

Acto rūgštis 74 g/s 0,01016 0,01041 0,3090 
Amoniakas 134 g/s 0,00392 0,00399 0,1193 
Akroleinas 100 g/s 0,00276 0,00283 0,0841 
Etanolis 739 g/s 0,01061 0,01073 0,3227 
Formaldehidas 871 g/s 0,00103 0,00116 0,0313 
Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00495 0,00746 0,1506 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00135 0,00161 0,0411 

Iš viso pagal veiklos rūšį 2,4691 

091001 
Nuotekų 

slėginė linija 
Nuorintojas (vantuzas) 044 

Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,00028 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00005 0,00002 
Acto rūgštis 74 g/s 0,00070 0,00076 0,0003 
Etanolis 739 g/s 0,00114 0,00124 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,03430 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00015 0,00005 

091001 
Nuotekų 

slėginė linija 
Nuorintojas (vantuzas) 045 

Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,00028 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00005 0,00002 
Acto rūgštis 74 g/s 0,00070 0,00076 0,0003 
Etanolis 739 g/s 0,00114 0,00124 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,03430 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00015 0,00005 

091001 
Nuotekų 

slėginė linija 
Nuorintojas (vantuzas) 046 

Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,00028 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00005 0,00002 
Acto rūgštis 74 g/s 0,00070 0,00076 0,0003 
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Etanolis 739 g/s 0,00114 0,00124 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,03430 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00015 0,00005 

091001 
Nuotekų 

slėginė linija 
Nuorintojas (vantuzas) 047 

Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,00028 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00005 0,00002 
Acto rūgštis 74 g/s 0,00070 0,00076 0,0003 
Etanolis 739 g/s 0,00114 0,00124 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,03430 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00015 0,00005 

091001 
Nuotekų 

slėginė linija 
Nuorintojas (vantuzas) 048 

Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,00028 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00005 0,00002 
Acto rūgštis 74 g/s 0,00070 0,00076 0,0003 
Etanolis 739 g/s 0,00114 0,00124 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,03430 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00015 0,00005 

Iš viso pagal veiklos rūšį 0,0644 

Iš viso įrenginiui 2,5335 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

13 PRIEDAS 

Aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymo 
schemos 
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14 PRIEDAS 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo 
ataskaita 



AB „GRIGEO KLAIP DA“

NUOTEK  VALYMO BARO 

IŠMETAM  TERŠAL  SKLAIDOS APLINKOS ORE 
SKAI IAVIMO ATASKAITA 

         Reng jas:

     UAB „EKOSISTEMA“  

     Direktorius A.V.
      Marius Šileika 

KLAIP DA, 2020 



2

TERŠAL  SKLAIDOS APLINKOS ORE SKAI IAVIMAI 

Objekto taršos šaltini  trumpa charakteristika 

 aplinkos or  išmetam  teršal  sklaidos skai iavimams naudoti taršos šaltinio fiziniai duomenys ir emisijos dydžiai pateikti 1 ir 2 lentel se.

1 lentel . Stacionari  taršos šaltini  fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetam  duj  rodikliai pavyzdžio pa mimo 

(matavimo) vietoje 

Pavadinimas Nr. koordinat s

au
kš

ti
s,

 m
 

iš
m

et
im

o 
an

go
s 

m
at

m
en

ys
, m

 

srauto
greitis, m/s

T
em

pe
ra

t
ra

, 0 C

t rio
debitas
Nm3/s

Teršal  išmetimo 
trukm , val./m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dumblo saugojimo aikštel  601 
x- 6170232; 
 y- 328379 

10,0 0,5 5,0 14,0 0,933 8784

Aerotankas 602 
x- 6170091; 
 y- 327964 

10,0 0,5 5,0 14,0 0,933 8784

Pirminio nusodinimo talpa 605
x- 6170037 
y- 328014 

10,0 0,5 5,0 14,0 0,933 8784

Išlyginamasis rezervuaras 606
x- 6170040 
y- 327961 

10,0 0,5 5,0 14,0 0,933 8784
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2 lentel . Tarša  aplinkos or

Veiklos r šis

taršos šaltiniai Teršalai Esama / numatoma tarša 

Pavadinimas kodasPavadinimas Nr.
vienkartinis dydis metin ,

t/mvnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Nuotek  valymo 
baras

Dumblo saugojimo aikštel s 601-01 
Amoniakas 134 g/s 0,00229 0,0405 
Etanolis 739 g/s 0,00093 0,0294
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00239 0,0383 

Nuotek  valymo 
baras

Aerotankai 602-01 

Amoniakas 134 g/s 0,00210 0,0446
Akroleinas 100 g/s 0,00313 0,0708
Etanolis 739 g/s 0,00385 0,0822
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00449 0,0825

Nuotek  valymo 
baras

Pirmin  nuotek  nusodinimo 
talpa 

605-01

Acto r gštis 74 g/s 0,00243 0,0553
Amoniakas 134 g/s 0,00163 0,0386
Akroleinas 100 g/s 0,00261 0,0560
Etanolis 739 g/s 0,00286 0,0806
Formaldehidas 871 g/s 0,00168 0,0281
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00443 0,0708 

Nuotek  valymo 
baras

Išlyginamasis rezervuaras 606-01 

Acto r gštis 74 g/s 0,00243 0,0553
Amoniakas 134 g/s 0,00163 0,0386
Akroleinas 100 g/s 0,00261 0,0560
Etanolis 739 g/s 0,00286 0,0806
Formaldehidas 871 g/s 0,00168 0,0281
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00443 0,0708 
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Aplinkos oro užterštumo prognoz .
Oro teršal  sklaidos modeliavimas – metodas, naudojamas paskai iuoti, numatyti (prognozuoti) ar 
vertinti aplinkos oro užterštumo tam tikru teršalu lyg . Oro taršos sklaidos modelis yra priemon ,

kaip suskai iuoti teršal  koncentracijas ore turint informacij  apie išmetimus ir atmosferos b sen .
vair s teršalai skirtingais b dais patenka  atmosfer , o teršal  kiekis, patenkantis  atmosfer , gali 

b ti nustatomas turint žini  apie vykstant  proces  arba naudojant faktinius matavimus. Tam, kad 
b t  galima nustatyti, ar išmetimai paveiks ribini  ver i  viršijim , b tina vertinti priežemin s
koncentracijos pasiskirstym  tam tikru atstumu nuo šaltinio. Šiam tikslui ir reikalingas oro taršos 
sklaidos modelis. 

Skai iuojant teršal , išsiskirsian i  veiklos metu, sklaid , buvo naudojama kompiuterin
programin ranga „ADMS 5.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kur  naudoti 
rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (vadovaujantis 2008-12-09 aplinkos 
apsaugos agent ros direktoriaus sakymu Nr. AV-200 „D l kin s veiklos poveikiui aplinkos orui 
vertinti teršal  sklaidos skai iavimo modeli  pasirinkimo rekomendacij  patvirtinimo“ (Žin., 
2008, Nr. 143-5768, 2012, Nr. 13-600 ). Šis modelis vertina saus  ir šlapi  teršal  nusodinim ,
radioaktyvi  teršal  sklidim , teršal  kamuolio matomum , kvapus, pastat tak , sud ting  reljef
ir pakrant s tak . Modelis vertina užduoto laikotarpio metu išsiskyrusi  teršal  koncentracijas. 
Koncentracijas „ADMS 5.2“ skai iuoja iki 3000 m aukš io. Šis modelis skai iuoja teršal  sklaid
aplinkos ore vertindamas vietov s reljef , geografin  pad t , meteorologines s lygas, medžiag
savybes, taršos šaltini  parametrus. Vertinant miesto oro kokyb , dauguma maž  taršos šaltini
apjungiama  vien  didesn , tuo tarpu dideli  taškini  taršos šaltini tak  skai iuoja individualiai. 
Modelis gali skai iuoti iki 300 taškini , ploto, t rio ir linijini  šaltini  išmetam  teršal  sklaid
vienu metu, daugiausia 10 teršal  vienam šaltiniui ir daugiausia 5 teršal  grupes. Naudoja miesto ir 
kaimo vietov s dispersijos koeficient , gali skai iuoti procentilius. 

„ADMS 4.2“ modelio veikimo principas pagr stas formule: 

222222222222
2/22/22/22/2/2/

2
zszszszszsy zhzzhzzhzzzzzy

zy

s eeeeee
U

Q
C

kur: sQ  - teršalo emisija, g/s ; 

y  - horizontalusis dispersijos parametras, m; 

z  - vertikalusis dispersijos parametras, m; 
U - v jo greitis, m/s; 
H - šaltinio aukštis, m; 
Z - receptoriaus aukštis, m. 

 aplinkos or  išmetam  teršal  skai iavimuose (situacijos vertinimui) naudoti aplinkos oro taršos 
šaltini  fiziniai duomenys ir j  emisijos pateikti 1 ir 2 lentel se. Teršal  koncentracij  išsisklaidymo 
žem lapius programa „ADMS 5.2“ pateikia koordina i  sistemoje arba ant žem lapio,
koncentracijas išreiškia mg/m3 ar kitais programai užduotais matavimo vienetais). 

Teršal  skai iavimuose naudoti šie duomenys: 
Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimal  „ADMS 5.2“ modelio tikslum ,
j  reikia suvesti itin detalius meteorologini  duomen  kiekius - meteorologini  parametr
reikšmes kiekvienai met  valandai. Met  kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos 
oro teršal  sklaidos skai iavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 
penkeri  met  2014-2018 met  Klaip dos miesto meteorologiniai duomenys: temperat ra,
v jo greitis ir kryptis, krituli  kiekis ir debesuotumas. Dokumentas patvirtinantis 
meteorologini  duomen sigijim  iš LHMT pateiktas 1 priede. 

Reljefo pataisos koeficientas lygus 0,5 (atviros vietov s);

Platuma lygi 55,6; 

Skai iavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltini ;
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Teršal  koncentracij  skai iavimo aukštis 1,5 m; 

Fonini  koncentracij vestis. Sieros vandenilio, etanolio ir amoniako foniniai duomenys 
priimti vadovaujantis Aplinkos apsaugos agent ros (toliau - Agent ra) 2020-06-12 raštu Nr. 
(30.3)-A4E-5158 (rašto kopij  ži r. 2 priede), kuriame nurodyta, jog modeliuojant oro 
teršal  aplinkos ore sklaid , teršal  koncentracijas skai iuoti remiantis greta esan i moni
(2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltini  ir iš j  išmetam  teršal  inventorizacijos 
ataskait  duomenimis, bei greta, 2 km atstumu, planuojam kin s veiklos objekt  poveikio 
aplinkai vertinimo atrank  dokument  duomenimis apie numatom  išmesti teršal  kiekius. 
Duomen  apie etanolio, acto r gšties, formaldehido ir akroleino fonin  tarš  n ra.

Taip pat vertinta iki 2 km atstumu esam  nuotek  sl gini  linij  nuorinimo vantuz  (taršos 
šaltiniai Nr. 046, 047, 048) tarša. Taršos šaltiniai Nr. 044 ir 045 yra toliau nei 2 km atstumu, 
tod l jie nevertinami. Taršos šaltini  fiziniai duomenys ir emisijos pateikti 4 priede) 

Atliekant modeliavim  „ADMS 5.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai 
duomenys. Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai j  apskai iuoja maksimalias 
koncentracijas pažemio sluoksnyje (t.y. gaunama 8760 reikšmi ). Parinkus bet koki
vidurkinio laiko atkarp  modelis susumuoja  j  patenkan ias vidutines valandines 
koncentracijas ir padalina gaut  rezultat  iš valand  skai iaus tame intervale. Taip gaunama 
vidutin  teršalo pažemio koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai leidžia nustatyti 
vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet kuri  met  valand , bet ir, pavyzdžiui, pasirinkt
par , savait , m nes , sezon . Taip pat ir vis  met  vidutin  koncentracij . Kaip jau min ta,
rezultat  vidurkinio laiko intervalas smarkiai takoja galutin  rezultat : kuo parenkama laiko 
atkarpa ilgesn , tuo labiau valandin s koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja koncentracij
pikai) ir absoliuti koncentracijos reikšm  maž ja.  

Atliekant teršal  sklaidos modeliavim  nagrin jamam objektui parinkti vidurkio laiko 
intervalai, atitinkantys modeliuojam  teršal  ribini  ver i  vidurkio laiko intervalus 
nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
ministro 2007-06-11 sakyme Nr.D1-329/V-469 „D l Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. sakymo
Nr. 471/582 „D l teršal , kuri  kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos s jungos
kriterijus, s rašo patvirtinimo ir ribini  aplinkos oro užterštumo ver i  nustatymo“ 
pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, aktuali redakcija); 

Skirting  teršal  skai iavim  rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas 
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agent ros direktoriaus 2008-07-10 sakymu Nr. AV-112 
patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomen  naudojimo kin s veiklos 
poveikiui aplinkos orui vertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286, aktuali 
redakcija).

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agent ros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. sakymu Nr. 
AV-200 patvirtintomis kin s veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršal  sklaidos 
skai iavimo modeli  pasirinkimo rekomendacij  5.12 punktu, atliekant teršal , kuri  kiekis 
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, skai iuojamas 98,5-asis procentilis 
nuo valandini  ver i , kuris lyginamas su pus s valandos ribine verte. Procentilio paskirtis - 
atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentiliai b na labai vair s ir 
rodo procentin  statistiškai patikimais laikom  rezultat  dal . Lik  rezultatai yra atmetami 
išvengiant statistiškai nepatikim  koncentracij  „išsišokim “, galin i  iškraipyti bendr
vaizd .

Objekto taršos šaltini  emisijos nepastovumo faktorius – taršos šaltini  darbo laikas. 

Objekto išskiriam  teršal  sklaida aplinkos ore skai iuojama 1,5 m aukštyje. Paskai iuotos
koncentracijos išreikštos μg/m3 arba mg/m3 ir lyginamos su ribin mis vert mis (toliau – RV). 
Ribin  vert  - mokslin mis žiniomis pagr stas oro užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, 
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užkirsti keli  ar sumažinti kenksming  poveik  žmogaus sveikatai ir (ar) aplinkai, kuris turi b ti
pasiektas per tam tikr  laik , o pasiekus neturi b ti viršijamas. 

Taršos šaltini  išskiriam  teršal  RV aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 sakymu Nr.D1-329/V-469 „D l
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 
m. spalio 30 d. sakymo Nr. 471/582 „D l teršal , kuri  kiekis aplinkos ore vertinamas pagal 
Europos s jungos kriterijus, s rašo patvirtinimo ir ribini  aplinkos oro užterštumo ver i
nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, aktuali redakcija). Šios RV pateiktos 3 lentel je.

3 lentel . Teršal  ribin s vert s (RV) 

Teršalo pavadinimas Vidurkinimo laikotarpis Ribin  vert  aplinkos ore 

Acto r gštis
0,5 val. 0,2 mg/m3

24 val. 0,06 mg/m3

Akroleinas
0,5 val. 0,03 mg/m3

24 val. 0,03 mg/m3

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

24 val. 0,04 mg/m3

Etanolis 0,5 val. 1,4 mg/m3

Formaldehidas
0,5 val. 0,1 mg/m3

24 val. 0,01 mg/m3

Sieros vandenilis 0,5 val. 0,008 mg/m3

Prognozuojam  aplinkos oro teršal  pasklidimo skai iavimai, vertinus vyraujan ius v jus ir kitas 
meteorologines s lygas, parod , jog planuojamos kin s veiklos metu  aplinkos or  išmetam
teršal  pažemio koncentracijos neviršija ribini  reikšmi .

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pa ioms nepalankiausioms taršos sklaidai 
s lygoms, veiklos metu aplinkos oro teršal  koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje, neviršija žmoni  sveikatos apsaugai nustatyt  ribini  ar siektin  dydži  ir 
neigiamas poveikis visuomen s sveikatai neprognozuojamas. 

Užterštumo lygi  skai iavimo sklaidos žem lapiai pateikti 3 priede, rezultat  skaitin s reikšm s – 
4 lentel je.

4 lentel . Aplinkos oro teršal  sklaidos skai iavimo rezultatai 

Teršalo pavadinimas Ribin  vert
Maksimali teršalo koncentracija skai iavimo lauke 

Su fonu Be fono 
Koncentracija RV dalimis1 Koncentracija RV dalimis1

1 2 3 4 5 6
Acto r gštis

0,5 valandos, mg/m3

24 valand , mg/m3
0,2 

0,06 
-2 -2 0,00048 

0,000054 
0,002 
0,001 

Akroleinas
0,5 valandos, mg/m3

24 valand , mg/m3
0,03 
0,03 

-2 -2 0,00093 
0,000115 

0,03 
0,004 

Amoniakas
0,5 valandos, mg/m3

24 valand , mg/m3
0,2 

0,04 
0,0156 

0,00162 
0,08 
0,04 

0,00063 
0,000084 

0,003 
0,002 

Etanolis
0,5 valandos, mg/m3 1,4 -2 -2 0,0011 0,0008 

Formaldehidas
0,5 valandos, mg/m3

24 valand , mg/m3
0,1 

0,01 
-2 -2 0,00033 

0,000037 
0,003 
0,004 

Sieros vandenilis 
0,5 valandos, mg/m3 0,008 0,0024 0,3 0,00147 0,18 

1- RV dalimis – modeliavimo b d  gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribin s vert s.
2- Duomen  apie fonin  tarš  n ra.



7

PRIEDAI: 

1. Dokumentai patvirtinantys meteorologini  duomen sigyjim .
2. Aplinkos apsaugos agent ros raštas d l fonin s taršos. 
3.  aplinkos or  išmetam  teršal  sklaidos žem lapiai. 
4. Ištrauka iš aplinkos oro taršos šaltini  ir iš j  išmetam  teršal  inventorizacijos ataskaitos su iš 

nuotek  linijos taršos šaltiniais (nuorintojais). 
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Sklaidos ataskaitos 1 priedas 

Dokumentai patvirtinantys meteorologini
duomen sigyjim .
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Sklaidos ataskaitos 2 priedas 

Aplinkos apsaugos agent ros raštas d l fonin s
taršos.



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

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

 

2020-06- Nr. (30.3)-A4E-UAB ,,Ekosistema“

El. p. info@ekosistema.lt  Į 2020-06-02 Nr. 20-009

DĖL AB ,,GRIGEO KLAIPĖDA“ FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo 

duomenis AB ,,Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro planuojamai ūkinei veiklai, adresu Dumpių 

km., Dovilų sen., Klaipėdos raj., teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui. 

Vadovaujantis Tvarkos1 ir Rekomendacijų2 reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų 

teršalų (kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, amoniako, etanolio, 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 koncentracijos PAOV 

skaičiavimams“. Atliekant teršalų (akroleino, acto rūgšties, formaldehido) sklaidos skaičiavimus 

siūlome į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų pažemio koncentracijas skaičiuoti neatsižvelgiant į 

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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oro foninį užterštumą.

Šį atsakymą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka4.

PRIDEDAMA:

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

parametrai, 9 lapai.

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

išmetimo šaltinių parametrai, 10 lapų.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento 

Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja                                                                    Loreta Jovaišienė

Giedrė Arkušauskienė, tel. Nr. (8 46) 410456, 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.
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Sklaidos ataskaitos 3 priedas 

 aplinkos or  išmetam  teršal  sklaidos 
žem lapiai. 
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Sklaidos ataskaitos 4 priedas 

�štra�ka iš aplinkos oro taršos šaltini  ir iš �
išmetam  teršal  in�entori�a�i�os ataskaitos s� iš 

n�otek  lini�os taršos šaltiniais �n�orinto�ais� 
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2.1.  lentel . STACIONARI J  TARŠOS ŠALTINI  FIZINIAI DUOMENYS 

Taršos šaltiniai Išmetam j  duj  rodikliai 
pavyzdžio pa mimo (matavimo) vietoje 

pavadinimas Nr. koordinat s
aukštis, 

m
išmetimo angos 
matmenys, m 

srauto greitis, 
m/s 

temperat ra, 
º C 

t rio debitas, 
Nm3/s 

teršal  išmetimo 
trukm , val./m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Gamybin  veikla adresu Nemuno g.2, Klaip da      

KGM tinklin  dalis 039 
x- 6177085 
y- 320036 

25,0 0,80 12,9 35,6 5,733 8450 

KGM tinklin  dalis 043 
x- 6177094 
y- 320034 

25,0 0,80 14,6 38,5 6,428 8450 

  Biologinis nuotek  valymas adresu Dumpi  km., Klaip dos raj.   

Nuorintojas (vantuzas) 044
x- 6173747;  
y- 321576 

0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 

Nuorintojas (vantuzas) 045
x- 6171685 
y- 325472 

0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 

Nuorintojas (vantuzas) 046
x- 6171550 
y- 326481 

0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 

Nuorintojas (vantuzas) 047
x- 6170722 
y- 326836 

0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 

Nuorintojas (vantuzas) 048
x- 6170557 
y- 327347 

0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 
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2.2 lentel . TARŠA  APLINKOS OR

Veiklos 
r šies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

ar Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša  

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis metin ,

t/m vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

040602 
Gamybos 
padalinys 

KGM 

Ortakis iš KGM tinklin s dalies 039 Acto r gštis 74 g/s 0,01015 0,01026 0,3087 
Amoniakas 134 g/s 0,00401 0,00413 0,1221 
Akroleinas 100 g/s 0,00281 0,00292 0,0855 
Etanolis 739 g/s 0,02047 0,02064 0,6226 

    Formaldehidas 871 g/s 0,00097 0,00103 0,0296 
    Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00659 0,01313 0,2006 
    Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00138 0,00161 0,0419 

040602 

Gamybos 
padalinys 

KGM 
Ortakis iš KGM tinklin s dalies 043 

Acto r gštis 74 g/s 0,01016 0,01041 0,3090 
Amoniakas 134 g/s 0,00392 0,00399 0,1193 
Akroleinas 100 g/s 0,00276 0,00283 0,0841 
Etanolis 739 g/s 0,01061 0,01073 0,3227 
Formaldehidas 871 g/s 0,00103 0,00116 0,0313 
Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00495 0,00746 0,1506 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00135 0,00161 0,0411 

Iš viso pagal veiklos r š 2,4691 

091001 
Nuotek

sl gin  linija 
Nuorintojas (vantuzas) 044

Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,00028 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00005 0,00002 
Acto r gštis 74 g/s 0,00070 0,00076 0,0003 
Etanolis 739 g/s 0,00114 0,00124 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,03430 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00015 0,00005 

091001 
Nuotek

sl gin  linija 
Nuorintojas (vantuzas) 045

Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,00028 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00005 0,00002 
Acto r gštis 74 g/s 0,00070 0,00076 0,0003 
Etanolis 739 g/s 0,00114 0,00124 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,03430 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00015 0,00005 

091001 
Nuotek

sl gin  linija 
Nuorintojas (vantuzas) 046

Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,00028 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00005 0,00002 
Acto r gštis 74 g/s 0,00070 0,00076 0,0003 
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Etanolis 739 g/s 0,00114 0,00124 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,03430 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00015 0,00005 

091001 
Nuotek

sl gin  linija 
Nuorintojas (vantuzas) 047

Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,00028 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00005 0,00002 
Acto r gštis 74 g/s 0,00070 0,00076 0,0003 
Etanolis 739 g/s 0,00114 0,00124 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,03430 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00015 0,00005 

091001 
Nuotek

sl gin  linija 
Nuorintojas (vantuzas) 048

Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,00028 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00005 0,00002 
Acto r gštis 74 g/s 0,00070 0,00076 0,0003 
Etanolis 739 g/s 0,00114 0,00124 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,03430 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00015 0,00005 

Iš viso pagal veiklos r š 0,0644 

Iš viso renginiui 2,5335 




