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Aplinkos oro teršalų išsisklaidymo skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė 
įranga 
 

Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 

(Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).  

ADMS 4.2 modeliavimo sistema įraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant 

poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 

patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200).  

ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos 

kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem 

parametrais - ribinio sluoksnio gyliu ir Monin-Obuchov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis 

meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema 

gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, kvapų sklidimą, pastatų ir 

sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių 

taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės 

reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus.  

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas buvo atliktas dviem variantais: 

1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo; 

2 variantas – situacija kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu. 

Taip pat atliktas išsiskiriančio kvapo sklaidos modeliavimas pažemio sluoksnyje. Kvapo 

ribinė vertė normuojama pagal Lietuvos higienos normą HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 

ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (Žin. 2010, Nr. 120-6148). Šiuo metu ribinė vertė siekia 8 

OUE/m3. Buvo apskaičiuota 1 val. 98,5 procentilio kvapo koncentracija, kuri pagal Lietuvos 

Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200 

„Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių 

pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin. 2008, Nr. 143-5768 , Žin. 2012, Nr. 13-600) 5.12 

punktą lyginama su pusės valandos ribine verte. 

Skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės 

Skaičiavimuose naudoti 2010-2014 m. meteorologiniai duomenys iš Klaipėdos 

meteorologinės stoties. Dalis Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos tarnybos pateiktų 

meteorologinių duomenų yra 3 val. skiriamosios gebos. Siekiant pritaikyti duomenis programos 

poreikiams ir skaičiuoti valandines teršalų pažemio koncentracijų vertes, tarpinės dviejų valandų 
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reikšmės buvo užpildomos interpoliavimo būdu. Skaičiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, 

temperatūros ir debesuotumo vertės. 2010-2014 m. Klaipėdos vėjų rožė pateikta 1 pav. Naudota 

žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 0,5 m. Dokumentas, patvirtinantis duomenų įsigijimą iš 

Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, pateiktas 1 priede. 

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. 

gruodžio 9 d. Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 

skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin. 2008, Nr. 143-5768, 

Žin. 2012, Nr. 13-600) 5.12 punktą 98,5 procentilio valandinė vertė lyginama su pusės valandos 

ribine verte. 

Azoto monoksido perskaičavimui į azoto dioksidą sklaidos skaičiavimuose naudotas azoto 

oksidų chemijos modelis. 
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1 pav. 2010-2014 m. Klaipėdos vėjų rožė 

Teritorijos ploto arba atskirų taškų koordinatės, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore 
skaičiavimas 

Skaičiavimai buvo atliekami 4 km pločio ir 4 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype. 

Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo koordinatės yra: X (6191443-6195443), Y (318053- 

322053). Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos 50 taškų horizontalios ašies kryptimi ir 

50 taškų vertikalios ašies kryptimi (erdvinė modelio skiriamoji geba 80 m).  
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Foninio aplinkos oro užterštumo vertės arba duomenys šioms vertėms apskaičiuoti.  

Kaip foninis užterštumas naudotos santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių (Klaipėdos 

regiono) vidutinės metinės teršalų koncentracijų vertės (2015 m.): KD10 – 11,1 µg/m3, KD2,5 – 4,5 

µg/m3, NO2 – 4,4 µg/m3,  NOX – 6,6 µg/m3 ir O3 – 51,4 µg/m3 (reikalinga NOX chemijos modeliui). 

Amoniako ir LOJ foninis užterštumas prilygintas nuliui. 

Teršalų pažemio koncentracijos buvo vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112 „Dėl foninio 

aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 

rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.  82-3286;  Žin., 2012, 13-601; TAR, 2014-05-12, Nr. 

5315; TAR, 2014-10-30, Nr. 15181; TAR, 2016-08-02, Nr. 21203). 

Didžiausios aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos 

1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo 

Azoto dioksidas 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 0,003 µg/m3 (0,00008 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama ~300 m atstumu vakarų kryptimi nuo R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 

Maksimali 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 0,089 µg/m3 (0,00045 RV, kai RV = 200 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama ~250 m atstumu vakarų kryptimi nuo R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių 

Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms 

meteorologinėms sąlygoms. 

Kietosios dalelės KD10 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 0,149 µg/m3 (0,00373 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 

Maksimali 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų  KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 0,256 µg/m3 (0,00512 RV, kai RV = 50 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, 

kuri susidarytų eksploatuojant įrenginį, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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Kietosios dalelės KD2,5 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 0,097 µg/m3 (0,00388 RV, kai RV = 25 µg/m3). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 

Amoniakas 

Maksimali ilgalaikė 24 valandų amoniako pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 0,0046 mg/m3 (0,115 RV, kai RV = 0,04 mg/m3). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 

Maksimali ilgalaikė 98,5 procentilio 1 valandos amoniako pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 0,0104 mg/m3 (0,052 RV, kai RV = 0,2 mg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, 

kuri susidarytų eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 

LOJ 

Maksimali ilgalaikė 98,5 procentilio 1 valandos LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 0,0099 mg/m3 (0,010 RV, kai RV = 1 mg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, 

kuri susidarytų eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 

Azoto suboksidas (N2O) 

Maksimali ilgalaikė 24 valandų azoto suboksido pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 0,00019 mg/m3. Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia R. 

Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 

Maksimali ilgalaikė 98,5 procentilio 1 valandos azoto suboksido pažemio koncentracija 

aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 0,00103 mg/m3. Ši maksimali koncentracija pasiekiama 

šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarytų 

eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 

2 variantas – situacija kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu 

Azoto dioksidas 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės kartu su fonu: 5,312 µg/m3 (0,133 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama ~2000 m atstumu vakarų kryptimi nuo R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 
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Maksimali 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 6,622 µg/m3 (0,033 RV, kai RV = 200 µg/m3). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama ~1300 m atstumu vakarų kryptimi nuo R. Liaudansko ūkio 

taršos šaltinių Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant 

nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 

Kietosios dalelės KD10 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės kartu su fonu: 11,249 µg/m3 (0,281 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 

Maksimali 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų  KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 11,356 µg/m3 (0,227 RV, kai RV = 50 µg/m3). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Tai yra didžiausia 

koncentracija, kuri susidarytų eksploatuojant įrenginį, esant nepalankioms meteorologinėms 

sąlygoms. 

Kietosios dalelės KD2,5 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės kartu su fonu: 4,597 µg/m3 (0,184 RV, kai RV = 25 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 

Kvapo sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Maksimali ilgalaikė 98,5 procentilio 1 valandos kvapo pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 1,30 OUE/m3 (0,163 RV, kai RV = 8 OUE/m3). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Tai yra didžiausia 

koncentracija, kuri susidarytų eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms 

sąlygoms. 

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė  

Pagal aplinkos oro taršos šaltinių fizinius duomenis ir išmetamą maksimalų momentinį teršalų 

kiekį atliktas aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas pažemio sluoksnyje. Rezultatai, kurie 

gauti kartu įvertinant aplinkos oro foninį užterštumą parodė, kad iš vertinamo ūkinės veiklos 

objekto (R. Liaudansko karvių ūkis) taršos šaltinių išsiskiriantys teršalų kiekiai neviršija ribinių 

aplinkos oro užterštumo verčių. Didžiausios teršalų koncentracijos susidaro šalia R. Liaudansko 

karvių ūkio taršos šaltinių (išskyrus azoto dioksidą). Sumodeliuota didžiausia kvapo koncentracija 
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lygi 1,3 OUE/m3 arba 0,163 ribinės vertės. Ši maksimali kvapo koncentracija susidaro šalia R. 

Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Gyvenamosios aplinkos ore taikoma ribinė 8 OUE/m3 vertė nebus 

viršijama. 

Teršalų ir kvapo pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai - didžiausios teršalų ir 

kvapo pažemio koncentracijos 

Be foninio užterštumo (1 var.) Kartu su foniniu užterštumu (2 var.) 

Teršalas ir skaičiuotinas 
laikotarpis 

Ribinė vertė 
Koncentracija 

Koncentracija, 
ribinės vertės 

dalimis 
Koncentracija 

Koncentracija, 
ribinės vertės 

dalimis 

NO2 metinė 40 µg/m3 0,003 µg/m3 0,00008 5,312 µg/m3 0,133 

NO2 1 val. 99,8 
procentilio 

200 µg/m3 0,089 µg/m3 0,00045 6,622 µg/m3 0,033 

KD10 metinė 40 µg/m3 0,149 µg/m3 0,00373 11,249 µg/m3 0,281 

KD10 24 val. 90,4 
procentilio 

50 µg/m3 0,256 µg/m3 0,00512 11,356 µg/m3 0,227 

KD2,5 metinė 25 µg/m3 0,097 µg/m3 0,00388 4,597 µg/m3 0,184 

Amoniakas 24 val.  0,04 mg/m3 0,0046 mg/m3 0,115 0,0046 mg/m3 0,115 

Amoniakas 1 val. 98,5 
procentilio 

0,2 mg/m3 0,0104 mg/m3 0,052 0,0104 mg/m3 0,052 

LOJ 1 val. 98,5 
procentilio 

1 mg/m3 0,0099 mg/m3 0,010 0,0099 mg/m3 0,010 

Azoto suboksidas (N2O) 
24 val.  

- 0,00019 mg/m3 - 0,00019 mg/m3 - 

Azoto suboksidas (N2O) 
1 val. 98,5 procentilio 

- 0,00103 mg/m3 - 0,00103 mg/m3 - 

Kvapas 1 val. 98,5 
procentilio 

8 OUE/m3 1,30 OUE/m3 0,163 1,30 OUE/m3 0,163 
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1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo 

Azoto dioksido pažemio koncentracijų (µg/m3) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė 

NO2 pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

• - taršos šaltinis 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 0,003 µg/m3 (0,00008 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama ~300 m atstumu vakarų kryptimi nuo R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 
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1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo 

Azoto dioksido pažemio koncentracijų (µg/m3) sklaidos prognozavimas – 99,8 procentilio ilgalaikė 

vienos valandos NO2 pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

• - taršos šaltinis 

Maksimali 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 0,089 µg/m3 (0,00045 RV, kai RV = 200 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama ~250 m atstumu vakarų kryptimi nuo R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių 

Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms 

meteorologinėms sąlygoms. 
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1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo 

Kietųjų dalelių (KD10) pažemio koncentracijų (µg/m3) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė 

metinė KD10 pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

           • - taršos šaltinis 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 0,149 µg/m3 (0,00373 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 
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1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo 

Kietųjų dalelių (KD10) pažemio koncentracijų (µg/m3) sklaidos prognozavimas – 90,4 procentilio 

ilgalaikė 24 valandų KD10 pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

        • - taršos šaltinis 

Maksimali 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų  KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 0,256 µg/m3 (0,00512 RV, kai RV = 50 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, 

kuri susidarytų eksploatuojant įrenginį, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.  
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1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo 

Kietųjų dalelių (KD2,5) pažemio koncentracijų (µg/m3) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė 

metinė KD2,5 pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

           • - taršos šaltinis 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 0,097 µg/m3 (0,00388 RV, kai RV = 25 µg/m3). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 
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1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo 

Amoniako pažemio koncentracijų (mg/m3) sklaidos prognozavimas – ilgalaikė 24 valandų 

amoniako pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

        • - taršos šaltinis 

Maksimali ilgalaikė 24 valandų amoniako pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 0,0046 mg/m3 (0,115 RV, kai RV = 0,04 mg/m3). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 
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1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo 

Amoniako pažemio koncentracijų (mg/m3) sklaidos prognozavimas – ilgalaikė 98,5 procentilio 1 

valandos amoniako pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

• - taršos šaltinis 

Maksimali ilgalaikė 98,5 procentilio 1 valandos amoniako pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 0,0104 mg/m3 (0,052 RV, kai RV = 0,2 mg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, 

kuri susidarytų eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo 

LOJ pažemio koncentracijų (mg/m3) sklaidos prognozavimas – ilgalaikė 98,5 procentilio 1 valandos 

LOJ pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

• - taršos šaltinis 

Maksimali ilgalaikė 98,5 procentilio 1 valandos LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 0,0099 mg/m3 (0,010 RV, kai RV = 1 mg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, 

kuri susidarytų eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo 

Azoto suboksido pažemio koncentracijų (mg/m3) sklaidos prognozavimas – ilgalaikė 24 valandų 

azoto suboksido pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

        • - taršos šaltinis 

Maksimali ilgalaikė 24 valandų azoto suboksido pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 0,00019 mg/m3. Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia R. 

Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 
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1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo 

Azoto suboksido pažemio koncentracijų (mg/m3) sklaidos prognozavimas – ilgalaikė 98,5 

procentilio 1 valandos azoto suboksido pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

• - taršos šaltinis 

Maksimali ilgalaikė 98,5 procentilio 1 valandos azoto suboksido pažemio koncentracija 

aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 0,00103 mg/m3. Ši maksimali koncentracija pasiekiama 

šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarytų 

eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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2 variantas – situacija kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu 

Azoto dioksido pažemio koncentracijų (µg/m3) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė 

NO2 pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

• - taršos šaltinis 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės kartu su fonu: 5,312 µg/m3 (0,133 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama ~2000 m atstumu vakarų kryptimi nuo R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 
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2 variantas – situacija kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu  

Azoto dioksido pažemio koncentracijų (µg/m3) sklaidos prognozavimas – 99,8 procentilio ilgalaikė 

vienos valandos NO2 pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

• - taršos šaltinis 

Maksimali 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 6,622 µg/m3 (0,033 RV, kai RV = 200 µg/m3). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama ~1300 m atstumu vakarų kryptimi nuo R. Liaudansko ūkio 

taršos šaltinių Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant 

nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 
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2 variantas – situacija kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu  

Kietųjų dalelių (KD10) pažemio koncentracijų (µg/m3) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė 

metinė KD10 pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

           • - taršos šaltinis 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės kartu su fonu: 11,249 µg/m3 (0,281 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 
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2 variantas – situacija kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu  

Kietųjų dalelių (KD10) pažemio koncentracijų (µg/m3) sklaidos prognozavimas – 90,4 procentilio 

ilgalaikė 24 valandų KD10 pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

        • - taršos šaltinis 

Maksimali 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų  KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 11,356 µg/m3 (0,227 RV, kai RV = 50 µg/m3). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Tai yra didžiausia 

koncentracija, kuri susidarytų eksploatuojant įrenginį, esant nepalankioms meteorologinėms 

sąlygoms.  

 



23 
 

2 variantas – situacija kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu  

Kietųjų dalelių (KD2,5) pažemio koncentracijų (µg/m3) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė 

metinė KD2,5 pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

           • - taršos šaltinis 

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės kartu su fonu: 4,597 µg/m3 (0,184 RV, kai RV = 25 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. 

 



24 
 

Kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai 

Kvapo pažemio koncentracijų (OUE/m3) sklaidos prognozavimas – ilgalaikė 98,5 procentilio 1 

valandos kvapo pažemio koncentracija 

318500 319000 319500 320000 320500 321000 321500 322000

6191500

6192000

6192500

6193000

6193500

6194000

6194500

6195000

 

• - taršos šaltinis 

Maksimali ilgalaikė 98,5 procentilio 1 valandos kvapo pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 1,30 OUE/m3 (0,163 RV, kai RV = 8 OUE/m3). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama šalia R. Liaudansko ūkio taršos šaltinių. Tai yra didžiausia 

koncentracija, kuri susidarytų eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms 

sąlygoms. 
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STACIONARŪS NEORGANIZUOTI APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIAI 

Amoniako, vienvalenčio ir dvivalenčio azoto oksidų tarša į aplinkos orą iš tvartų ir ganyklų apskaičiuojama 

pagal literatūroje [1] nurodytą metodiką EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2013, updated July 

2016. 4.B skyriuje pateiktos formulės ir koeficientai (kodas 100901 dairy cows ir 100902 other cattle (including young 

cattle, beef cattle and suckling cows)). Amoniako, vienvalenčio ir dvivalenčio azoto oksidų kiekis iš 601 - 602 t.š. 

skaičiuojamas pagal antrojo lygio formules. Įvesties koeficientai pateikti 1, 2, 3 priedo pirmame lape. Skaičiavimai 

pateikti 1, 2, 3 priedo tolimesniuose lapuose: 

1 priede – tarša nuo karvių iš rekonstruojamos karvidės, 601 t.š.; 

2 priede - tarša iš rekonstruojamos karvidės nuo veršelių iki 6 mėn., 601 t.š.; 

3 priede - tarša iš 602 t.š. tvarto (kiti galvijai) nuo veršelių, kurių amžius nuo 6 mėn. iki 12, bei 12-24 mėn. 

prieaugio. 

 

1 pav. Schema su taršos šaltiniais 

Skaičiavimuose priimta, kad 20% skysto mėšlo ir tiršto mėšlo sezono metu bus išvežama iš tvartų tiesiai į 

laukus. 

Rekonstruojamose karvidėse susidarys skystas mėšlas nuo karvių ir tirštas – nuo veršelių iki 6 mėn. amžiaus. 

Į mėšlidę patenka tirštas mėšlas iš veršelių ir prieaugio tvartų. 

Skystas mėšlas bus kaupiamas esamame ir projektuojamajame skysto mėšlo rezervuare. 64% skysto mėšlo bus 

saugoma esamame rezervuare, 36% - projektuojamajame. 

Skaičiuojant nemetaninius LOJ, vertinta, kad veršeliai iki 6 mėn. silosu nešeriami, o veršeliai 6-12 mėn. ir 

prieaugis 12-24 mėn., ganymo metu silosu nešeriami. 

 

Bendra tarša nuo atskirų gyvulių grupių  

Teršalo 

pavadi

nimas 

Teršalų 

kiekis, 

kg/metus,  

601 t.š. 

Teršalų kiekis, 

kg/metus,  

602 t.š. 

Teršalų kiekis, kg/metus,  

603 t.š. (mėšlidė) 

Teršalų kiekis, 

kg/metus,  

604 t.š. (esamas 

sk. mėšlo 

rezervuaras (64% 

viso kiekio) 

Teršalų kiekis, 

kg/metus,  

605 t.š. 

(projektuojamas sk. 

mėšlo 

rezervuaras(36% viso 

kiekio) 

1 2 3 4 5 6 

NH3 3366,0 

(karvės) 

326,5 

(veršeliai 6-12 

mėn., prieaugis 

12-24 mėn.) 

212,8 (veršeliai 6-12 mėn., 

prieaugis 12-24 mėn.) 

2333,8·0,64 = 

1493,6 (karvės) 

2333,8·0,36 = 840,2 

(karvės) 



 
 

4 

454,0 

(vešeliai iki 6 

mėn.) 

- 347,8 (vešeliai iki 6 mėn.) - - 

81,6 (veršeliai 6-12 mėn., 

prieaugis 12-24 mėn.) 

151,0·0,64 = 96,6 

(karvės) 

151,0·0,36 = 54,4 

(karvės) 

N2O - - 

133,4 (vešeliai iki 6 mėn.)   

13,9 (veršeliai 6-12 mėn., 

prieaugis 12-24 mėn.) 

2,0·0,64 = 1,28 

(karvės) 

2,0·0,36 = 0,72 

(karvės) 

NO - - 

22,7(vešeliai iki 6 mėn.) - - 

 

Amoniako, tarša g/s iš 601 t.š. (rekonstruojama karvidė): 

Teršalo pavadinimas Teršalų kiekis, kg/metus  
Teršalų išsiskyrimo laikas, 

h/metus 
Tarša, g/s 

1 2 5 6 

NH3 3820,0 8760 0,12113 

 
Amoniako, tarša g/s iš 602 t.š. (esamas prieaugio tvartas): 

Teršalo pavadinimas Teršalų kiekis, kg/metus  
Teršalų išsiskyrimo laikas, 

h/metus 
Tarša, g/s 

1 2 3 4 

NH3 326,5 5040 0,01799 

 
Amoniako, N2O, NO tarša g/s iš 603 t.š. (mėšlidė): 

Teršalo pavadinimas Teršalų kiekis, kg/metus  
Teršalų išsiskyrimo laikas, 

h/metus 
Tarša, g/s 

1 2 3 4 

NH3 560,6 8760 0,01778 

N2O 215,0 8760 0,00682 

NO 33,6 8760 0,00116 

 
Amoniako tarša ganymo metu 606 t.š.: 

Teršalo 

pavadinimas 

Teršalų kiekis, 

kg/metus 

Teršalų 

išsiskyrimo 

laikas, h/metus 

Tarša, g/s 

1 2 3 4 

NH3 761,1 5040 0,05683 

 

Amoniako tarša nuo skysto ir tiršto mėšlo skleidimo 607 t.š.  

Teršalo 

pavadinimas 

Teršalų kiekis, kg/metus 

(karvės) 

Teršalų kiekis, 

kg/metus 

(veršeliai iki 6 

mėn.) 

Teršalų kiekis, kg/metus 

(veršeliai nuo 6 iki 12 

mėn. ir prieaugis) 

Tarša, kg/metus 

Viso: 

1 2 3 4 5 

NH3 6531,2 600,4 367,4 7499,0 

 

Amoniako N2O, NO tarša nuo esamo skysto mėšlo rezervuaro 604 t.š.  

Teršalo 

pavadinimas 

Teršalų kiekis, kg/metus 

(karvės) 

Teršalų 

išsiskyrimo laikas, 

h/metus 

Tarša, g/s 

1 2 3 4 

NH3 1493,6 8760 0,04736 

N2O 96,6 8760 0,00306 

NO 1,28 8760 0,00004 
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Amoniako N2O, NO tarša nuo projektuojamo skysto mėšlo rezervuaro 605 t.š.  

Teršalo 

pavadinimas 

Teršalų kiekis, kg/metus 

(karvės) 

Teršalų 

išsiskyrimo laikas, 

h/metus 

Tarša, g/s 

1 2 3 4 

NH3 840,2 8760 0,02664 

N2O 54,4 8760 0,00173 

NO 0,72 8760 0,00002 

 

Metiniai kietųjų dalelių ir nemetaninių lakių organinių junginių kiekiai išskaičiuoti pagal literatūroje [1] 

nurodytą  metodiką, naudojant pirmo lygio formules: 

Eteršalas = AAPgyv x EFteršalo x 10-3, 

čia: 

AAPgyv – inventorizacijos metu kiekis vienu metu tvarte laikomų gyvulių pagal kategoriją; 

EFteršalo – emisijos koeficientas, kg/1 gyvuliui per metus; 

10-3 – perskaičiavimo koeficientas iš kg į tonas. 

 
Melžiamų karvių ir kitų galvijų laikymo tvarte metu  išsiskiriantys bendri kietųjų dalelių kiekiai 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Galvijų  

kategorija 

Kietųjų dalelių 

taršos koeficientas 

(EFKD) (3-5 lentelė 

psl.19), kg 

KD/gyvuliui 

Galvijų 

skaičius, 

vnt. 

Tvarte laikytų 

galvijų dienų 

dalis per metus, 

x 

Metinis išmetamų į 

atmosferą kietųjų 

dalelių kiekis, kg 

EKD 

Tarša, g/s 

EKD ·103: D 

: 24: 3600 

1 2 3 4 5 6 7 

Melžiamos 

karvės 

1,38 

 

220 365 303,6 0,00963 601 

Kiti galvijai 0,59 80 365 47,2 0,00150 

    Viso 350,8  

602 Kiti galvijai 0,59 100 210 33,9 0,00187 

 Viso:    384,7 0,01112 
 

Melžiamų karvių ir kitų galvijų laikymo tvarte metu  išsiskiriantys MP10  kietųjų dalelių  kiekiai 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Galvijų  

kategorija 

Kietųjų dalelių 

taršos koeficientas 

(EFKD_PM10) (3-5 

lentelė psl.19), kg 

KD/gyvuliui 

Galvijų 

skaičius, 

vnt. 

Tvarte laikytų 

galvijų dienų 

dalis per metus, 

x 

Metinis išmetamų į 

atmosferą kietųjų 

dalelių kiekis, kg 

EKD_PM10 

Tarša, g/s 

EKD ·103: D 

: 24: 3600 

1 2 3 4 5 6 7 

Melžiamos 

karvės 

0,63 

 

220 365 138,6 0,00439 601 

Kiti galvijai 0,27 80 365 21,6 0,00068 

    Viso 160,2 0,00508 
602 Kiti galvijai 0,27 100 210 15,5 0,00086 

 Viso:    175,9  
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Melžiamų karvių ir kitų galvijų laikymo tvarte metu  išsiskiriantys MP2,5  kietųjų dalelių  kiekiai 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Galvijų  

kategorija 

Kietųjų dalelių 

taršos koeficientas 

(EFKD_PM10) (3-5 

lentelė psl.19), kg 

KD/gyvuliui 

Galvijų 

skaičius, 

vnt. 

Tvarte laikytų 

galvijų dienų 

dalis per metus, 

x 

Metinis išmetamų į 

atmosferą kietųjų 

dalelių kiekis, kg 

EKD_PM2,5  

Tarša, g/s 

EKD ·103: D 

: 24: 3600 

1 2 3 4 5 6 7 

Melžiamos 

karvės 

0,41 

 

220 365 90,2 0,00289 601 

Kiti galvijai 0,18 80 365 14,4 0,00046 

    Viso 104,6 0,00332 
602 Kiti galvijai 0,18 100 210 10,4 0,00057 

 Viso:    115,04  
 

Melžiamų karvių ir kitų galvijų laikymo tvarte metu  išsiskiriantys nemetaninių LOJ kiekiai 

Taršos 

šaltinio Nr.. 

Galvijų  

kategorija 

LOJ taršos 

koeficientas 

(EFNM_LOJ) (3-4 

lentelė psl. 18), 

kg 

LOJ/gyvuliui 

Galvijų 

skaičius, 

vnt. 

Tvarte laikytų 

galvijų dienų 

dalis per 

metus, x 

Metinis išmetamų į 

atmosferą 

nemetaninių LOJ 

kiekis, kg ENM_LOJ 

=EFNM_LOJ · AAPgyv 

· x 

Tarša, g/s 

ENM_LOJ 

·103: D : 

24: 3600 

1 2 3 4 5 6 7 

601 Melžiamos 

karvės 

17,937 

 

220 365 3946,1 0,02513 

 Kiti galvijai 3,602 80 365 288,16 0,00914 

    Viso 4234,3 0,13427 
602 Kiti galvijai 8,902 100 210 512,2 0,02823 

 Viso:    4746,5  
 

Ganant veršelius nuo 6 iki 12 mėn. ir prieaugį nuo 12 iki 24 mėn. išsiskiriantys nemetaninių LOJ kiekiai 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Galvijų 

kategorija 

LOJ taršos 

koeficientas 

(EFNM_LOJ) (3-3 

lentelė psl. 16), 

kg 

LOJ/gyvuliui 

Galvijų 

skaičius, vnt. 

Ganykloje 

laikytų galvijų 

dienų dalis per 

metus, x 

Metinis išmetamų į 

atmosferą 

nemetaninių LOJ 

kiekis, kg ENM_LOJ 

=EFNM_LOJ · AAPgyv 

· x 

Tarša, g/s 

ENM_LOJ 

·103: D : 

24: 3600 

1 2 3 4 5 6 7 

606 Veršeliai nuo 6 

iki 12 mėn ir 

prieaugis nuo 

12 iki 24 mėn. 

3,602 100 155 153,0 0,00843 

    Viso: 153,0 0,00843 
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STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje 

pavadinimas Nr. 
Koordinatės 

X; Y 
aukštis, 

m 

išmetimo 
angos 

matmenys, m 

srauto 
greitis, 

m/s 

temperatūra, 
°C 

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m. 

Teršalai Teršalų 
kodas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rekonstruojama 
karvidė 

601 

X-6193489; Y-320061 
X-6193479; Y-320132  
X-6193447; Y-320128 
X-6193456; Y-320056 

7,0 2380 m2 3,0 0 - 8760 
Amoniakas 

Kietosios dalelės (C) 
Nemetaniniai LOJ 

134 
4281 
308 

Esamas prieauglio 
tvartas 

602 

X-6193435; Y-320086 
X-6193430; Y-320126 
X-6193414; Y-320124 
X-6193419; Y-320084  

7,0 645 m2 3,0 0 - 5040  
Amoniakas 

Kietosios dalelės (C) 
Nemetaniniai LOJ 

134 
4281 
308 

Esama kraikinio 
mėšlo mėšlidė 

603 

X-6193506; Y-320119 
X-6193502; Y-320145 
X-6193480; Y-320143 
X-6193484; Y-320117 

2,5 540 m2 3,0 0 - 8760 
Amoniakas 

Azoto (I)oksidas N2O (C) 
Azoto (II)oksidas NO (C) 

134 
6044 
6044 

Esamas skysto 

mėšlo rezervuaras 604 X-6193523; Y-320096 4,0 Ø 32,0 3,0 0 - 8760 
Amoniakas 

Azoto (I)oksidas N2O (C) 
Azoto (II)oksidas NO (C) 

134 
6044 
6044 

Projektuojamas 
skysto  mėšlo 
rezervuaras 

605 X-6193512; Y-320132 4,0 Ø 24,0 3,0 0 - 8760 
Amoniakas 

Azoto (I)oksidas N2O (C) 
Azoto (II)oksidas NO (C) 

134 
6044 
6044 

Ganymas 606 - 0 - 3,0 15 - 3720 
Amoniakas 

Nemetaniniai LOJ 
134 
308 

Skysto ir tiršto 
mėšlo skleidimas 

607 - 0 - 3,0 10 - - Amoniakas 134 
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STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ MOMENTINĖ IR METINĖ TARŠA 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

vienkartinis dydis pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 

vnt. vidut. maks. 

metinė 
t/metus 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,12113 - 3,8200 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01112 - 0,3508 

Kietosios dalelės PM10(C) 4281 g/s 0,00508 - 0,1602 

Kietosios dalelės PM2,5(C) 4281 g/s 0,00332 - 0,1046 

Rekonstruojama karvidė 601 

Nemetaniniai LOJ 308 g/s 0,13427 - 4,2343 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,01799 - 0,3265 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00187 - 0,0339 

Kietosios dalelės PM10(C) 4281 g/s 0,00086 - 0,0155 

Kietosios dalelės PM2,5(C) 4281 g/s 0,00057 - 0,0104 

Esamas prieauglio tvartas 602 

Nemetaniniai LOJ 308 g/s 0,02823 - 0,5122 

Amoniakas 134 g/s 0,01778 - 0,5606 

Azoto (I)oksidas N2O (C) 6044 g/s 0,00682 - 0,2150 
Esama kraikinio mėšlo 

mėšlidė 
603 

Azoto (II)oksidas NO (C) 6044 g/s 0,00116 - 0,0336 

Amoniakas 134 g/s 0,04736 - 1,4936 

Azoto (I)oksidas N2O (C) 6044 g/s 0,00306 - 0,0966 
Esamas skysto mėšlo 

rezervuaras 
604 

Azoto (II)oksidas NO (C) 6044 g/s 0,00004 - 0,0013 

Amoniakas 134 g/s 0,02664 - 0,8402 

Azoto (I)oksidas N2O (C) 6044 g/s 0,00173 - 0,0544 
Projektuojamas skysto  

mėšlo rezervuaras 
605 

Azoto (II)oksidas NO (C) 6044 g/s 0,00002 - 0,0007 

Amoniakas 134 g/s 0,05683 - 0,7611 
Ganymas 606 

Nemetaniniai LOJ 308 g/s 0,02083 - 0,3780 

Skysto ir tiršto mėšlo 

skleidimas 
607 Amoniakas 134 g/s - - 7,4990 


