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vadas 
 
AB „Grigeo Klaip da“ vykdomai veiklai adresu Nemuno g. 2, išduotas Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrol s leidimas Nr. (11.2.)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015 (toliau - TIPK leidimas).  
Atnaujintas Klaip dos RAAD 2011 m. gruodžio 22 d.  
TIPK leidimas kei iamas vadovaujantis 2020-04-10 Aplinkos apsaugos agent ros raštu Nr. (30.1)-A4E-3073  
„D l paraiškos TIPK leidimui pakeisti pateikimo prat simo“ bei mon s veikloje atsiradusiais pakeitimais. 
Pakeitimai susij  su AB „Grigeo Klaip da“ susidaran i  nuotek  valymo ir atliek  tvarkymo sprendini  
pasikeitimo, bei nauj  aplinkos oro taršos šaltini  atsiradimo. 
Vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrol s leidim  išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisykli , patvirtint  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 sakymu Nr. D1-528 
„D l Taršos integruotos prevencijos ir kontrol s leidim  išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisykli  patvirtinimo“, 31 punktu, teikiama informacija, susijusi su pakeitimais (31. Leidimui pakeisti veiklos 
vykdytojas teikia paraišk , kurioje nurodo tas renginio dalis ir tuos paraiškos leidimui pakeisti duomenis, 
kuriuos reikia vertinti kei iant leidim  ir nustatant naujas leidimo s lygas. Leidime pakei iami tie punktai ir 
(ar) lentel s, kuriuose pasikeit  s lygos, d l kuri  neatitikties teikiama paraiška leidimui pakeisti.). 
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I. BENDRO POB DŽIO INFORMACIJA 
 

1. Informacija apie vietos s lygas: renginio eksploatavimo vieta, trumpa vietov s charakteristika.  
AB „Grigeo Klaip da“ vykdo popieriaus ir/ar kartono gamyb  Klaip dos apskr., Klaip dos m. sav., Klaip dos 
m., Nemuno g. 2 (toliau - Gamybos padalinys). Pagrindin  produkcija yra litlaineris ir fliutingas - žaliava 
gofruoto kartono gamybai. Iš litlainerio, taip pat, gaminamas korinis užpildas bald  pramonei. Su šia veikla 
glaudžiai susijusi gamybini  nuotek  valymo rengini  veikla, vykdoma Klaip dos apskr., Klaip dos r. sav., 
Dovil  sen., Dumpi  k. (toliau - Nuotek  valymo baras). ia rengti nuotek  valymo renginiai, kuriuose 
valomos gamybin s, buitin s ir galimai užterštos paviršin s-lietaus nuotekos, susidaran ios gamybos 
padalinyje esan iame Klaip dos m., Nemuno g. 2. Viet  geografin -administracin  pad t  ži r. 1 priede. 

Gamybos padalinys (Nemuno g 2, Klaip dos m.) 
AB „Grigeo Klaip da“ vykdo popieriaus ir/ar kartono gamyb  Klaip dos apskr., Klaip dos m. sav., Klaip dos 
m., Nemuno g. 2. Veikla vykdoma dviejuose 1,5353 ir 3,1992 ha ploto žem s sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 
Klaip dos m. k.v.) dalyse. Žem s sklypo pagrindin  naudojimo paskirtis - kita, žem s sklypo naudojimo b das 
ir pob dis n ra nustatyti. Žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaip dos m. k.v.) apima vis  Klaip dos 
valstybinio j r  uosto teritorij  ir akvatorij , jo užimamas plotas 1075,7906 ha. 
D l Klaip dos valstybinio j r  uosto žem s sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaip dos m. k.v.) dali  (1,5353 ir 
3,1992 ha ploto) nuomos AB „Grigeo Klaip da“ yra sudariusi žem s nuomos sutartis (žr. 2 pried ). Pagal šias 
nuomos sutartis nuomojamas Klaip dos valstybinio j r  uosto žem s sklypo dalis nuosavyb s teise valdo 
Lietuvos Respublika, valstybin s žem s patik jimo teise valdo V  Klaip dos valstybinio j r  uosto direkcija. 
Bendras abiej  žem s sklypo dali  užimamas plotas - 4,7345 ha.  
Teritorijoje esantys statiniai nuosavyb s teise priklauso AB „Grigeo Klaip da“. Nekilnojamojo turto registro 
centrinio duomen  banko išrašai pateikti 3 priede. 
Nuotek  valymo baras (Dumpi  k., Klaip dos r. sav.) 
Su gamybin s baz s veikla glaudžiai susijusi gamybini  nuotek  valymo rengini  veikla, vykdoma Klaip dos 
apskr., Klaip dos r. sav., Dovil  sen., Dumpi  k. Nuotek  valymo renginiai rengti valstybin s žem s sklypo 
(kad. Nr. 5544/0007:51 L bart  k.v.) dalyje, d l kurios nuomos AB „Grigeo Klaip da“ 2001-06-26 yra 
sudariusi valstybin s žem s nuomos sutart  su valstybin s žem s patik tiniu Nacionaline žem s tarnyba prie 
Žem s kio ministerijos (žr. 2 pried ). Pagal ši  nuomos sutart  nuomojam  valstybin s žem s sklypo dal  
nuosavyb s teise valdo Lietuvos Respublika, valstybin s žem s patik jimo teise valdo Nacionalin  žem s 
tarnyba prie Žem s kio ministerijos (nuomos sutartis galios iki 2098-05-28). Nuomojamos žem s sklypo 
dalies užimamas plotas - 33,7671 ha. 
Žem s sklypui (kad. Nr. 5544/0007:51 L bart  k.v.) nustatytos šios specialiosios žem s ir miško naudojimo 
s lygos (skliausteliuose nurodytas apribojimo užimamas plotas): 

XIV. Gamybini  ir komunalini  objekt  sanitarin s apsaugos ir taršos poveikio zonos (22,6008 ha); 
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl  ir rengini  apsaugos zonos (0,9935 ha); 
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl  apsaugos zonos (0,1960 ha); 
VI. Elektros linij  apsaugos zonos (0,7413 ha); 
I. Ryši  linij  apsaugos zonos (0,0335 ha). 

Informacija apie žem s sklypo dalyje esamus registruotus statinius pateikta NT registr  centro išraše (žr. 3 
pried ). Visi statiniai nuosavyb s teise priklauso AB „Grigeo Klaip da“. 
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2. kin s veiklos vietos pad tis vietov s plane ar schemoje su gyvenam j  nam , ugdymo staig , 
ligonini , gretim  moni , saugom  teritorij  ir biotop  bei vandens apsaugos zon  ir juost  
išsid stymu.  

Gamybos padalinys (Nemuno g 2, Klaip dos m.) 
Abi 1,5353 ir 3,1992 ha ploto AB „Grigeo Klaip da“ nuomojamas valstybinio j r  uosto žem s sklypo (kad. 
Nr. 2101/0010:1 Klaip dos m. k.v.) dalis iš vis  pusi  supa kitos valstybinio j r  uosto žem s sklypo dalys. 
Žemiau pateikiama informacija apie ties AB „Grigeo Klaip dos kartonas“ nuomojamas valstybinio j r  uosto 
žem s sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaip dos m. k.v.) dalis esan ius kitus žem s sklypus, nepatenkan ius  
Klaip dos valstybinio j r  uosto teritorij . 
Artimiausiose Gamybos padalinio gretimyb se yra kitos paskirties žem s sklypai (ži r. 4 pried ): 

Šiaur s, vakar  ir piet  pus se: 
ribojasi su kitomis Klaip dos valstybinio j r  uosto žem s sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1 Klaip dos m. 
k.v.) dalimis, savininkas Lietuvos Respublika, patik jimo teise valdo V  „Klaip dos valstybinio j r  
uosto direkcija“. Plotas - 1076,9886 ha, iš j  487,0239 ha užima uosto teritorija ir 589,9647 ha užima 
uosto akvatorija, naudojimo paskirtis - kita, naudojimo b das ir pob dis nenustatyti. 

Ryt  pus je: 
Klaip dos miesto Nemuno gatv . 

Toliau už Nemuno gatv s (teritorija, apribota Nemuno, Minijos ir Varn n  gatv mis, aprašyta 
eil s tvarka tolstant nuo kartono gamybos padalinio ryt  ir piet  kryptimis): 

žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:59 Klaip dos m. k.v., adresas Nemuno g. 13, 15, Klaip da, 
Klaip dos m. sav.). Plotas - 1,0439 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - komercin s paskirties 
objekt  teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:484 Klaip dos m. k.v., adresas Nemuno g. 13, 15, Klaip da, 
Klaip dos m. sav. Plotas - 0,0648 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - komercin s paskirties objekt  
teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:353 Klaip dos m. k.v., adresas Nemuno g. 21A, Klaip da, 
Klaip dos m. sav.). Plotas - 0,0942 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - susisiekimo ir inžinerini  
komunikacij  aptarnavimo objekt  teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:355 Klaip dos m. k.v., adresas Minijos g. 42, Klaip da, Klaip dos 
m. sav.). Plotas - 0,2615 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - komercin s paskirties objekt  
teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:354 Klaip dos m. k.v., adresas Nemuno g. 21C, Klaip da, 
Klaip dos m. sav.). Plotas - 0,0311 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - susisiekimo ir inžinerini  
komunikacij  aptarnavimo objekt  teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:90 Klaip dos m. k.v., adresas Minijos g. 44A, Klaip da, Klaip dos 
m. sav.). Plotas - 1,6451 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - komercin s paskirties objekt  
teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:497 Klaip dos m. k.v., adresas Minijos g. 42A, Klaip da, 
Klaip dos m. sav.). Plotas - 0,1980 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - komercin s paskirties 
objekt  teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:449 Klaip dos m. k.v., adresas Minijos g. 44, Klaip da, Klaip dos 
m. sav.). Plotas - 0,1768 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - komercin s paskirties objekt  
teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:278 Klaip dos m. k.v., adresas Minijos g. 44B, Klaip da, 
Klaip dos m. sav.). Plotas - 0,4288 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - komercin s paskirties 
objekt  teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:83 Klaip dos m. k.v., adresas Lakštu i  g. 4, Klaip da, Klaip dos 
m. sav.). Plotas - 0,2499 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - gyvenamosios teritorijos, pob dis - 
mažaaukš i  gyvenam j  nam  statybos. 
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žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:303 Klaip dos m. k.v., adresas Lakštu i  g. 6, Klaip da, 
Klaip dos m. sav.). Plotas - 0,2514 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - visuomenin s paskirties 
teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:147 Klaip dos m. k.v., adresas Lakštu i  g. 8, Klaip da, 
Klaip dos m. sav.). Plotas - 0,2547 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - gyvenamosios teritorijos, 
pob dis - mažaaukš i  gyvenam j  nam  statybos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:7 Klaip dos m. k.v., adresas Žuv dr  Tako g. 17, Klaip da, 
Klaip dos m. sav.). Plotas - 0,1664 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - gyvenamosios teritorijos, 
pob dis - mažaaukš i  gyvenam j  nam  statybos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:110 Klaip dos m. k.v., adresas Nemuno g. 39, Klaip da, 
Klaip dos m. sav.). Plotas - 0,0688 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - komercin s paskirties 
objekt  teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:373 Klaip dos m. k.v., adresas Nemuno g. 39A, Klaip da, 
Klaip dos m. sav.). Plotas - 0,1194 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - visuomenin s paskirties 
teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:470 Klaip dos m. k.v., adresas Nemuno g. 41, Klaip da, 
Klaip dos m. sav.). Plotas - 0,0609 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - daugiabu i  gyvenam j  
pastat  ir bendrabu i  teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 2101/0005:312 Klaip dos m. k.v.). Plotas - 1,5840 ha, naudojimo paskirtis - 
kita, b das - pramon s ir sand liavimo objekt  teritorijos. 

 
Artimiausios gamybos padaliniui esamos gyvenamosios teritorijos (ži r. 1 pav.): 

a) Vienbu iai gyvenamieji namai (Lakštu i  g. 4 ir 8, Klaip da) (68 ir 180 m atitinkamai); 
b) Vienbu iai gyvenamieji namai (Šermukšni  g. 14, 16, 18, 26 ir 28, Klaip da) (maž. atst. 175 m); 
c) Vienbu iai gyvenamieji namai (Alyv  g. 2A, 4, 6, 8 ir 10, 12, 14, Klaip da) (maž. atst. 190 m); 
d) Vienbu iai gyvenamieji namai (Gegu i  g. 3, 5, 7, 13, 15, 10, 12, 14, 16, Klaip da) (maž. atst. 210 m); 
e) Jurgin  g. daugiabu i  gyvenam j  nam  kvartalas (maž. atst. 330 m); 
f) Tulpi  g. daugiabu i  gyvenam j  nam  kvartalas (maž. atst. 300 m). 
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1 pav. AB „Grigeo Klaip da“ gamybos padalinio 

pad tis urbanizuot  gyvenam j  teritorij  atžvilgiu 

Artimiausios gamybos padaliniui esamos pramonin s teritorijos: 
a) UAB „KJKK „Bega“ nuomojama Klaip dos valstybinio j r  uosto teritorijos dalis (Nemuno g. 2B, 

Klaip da; teritorijoje teikiamos vairi  krovini  krovos darb , sand liavimo bei kitos paslaugos) supa 
AB „Grigeo Klaip da“ gamybos padalinio teritorij  iš vis  pusi . 

Rekreacin s paskirties urbanizuot  teritorij  1000 m atstumu aplink gamybos padalin  n ra. 
Artimiausios gamybos padaliniui esamos visuomenin s teritorijos (ži r. 2 pav.): 

a) Rusijos federacijos generalinis konsulatas Klaip doje (Šermukšni  g. 4, Klaip da) (115 m); 
b) Vš  „Socialini  moksl  kolegija“ (Nemuno g. 2, Klaip da) (160 m); 
c) UAB „Sabelija“ mokymo centras „Heureka“ (R t  g. 4, Klaip da) (194 m); 
d) Vš  „Klaip dos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras“ (Alyv  g. 10A, Klaip da) (176 m); 
e) Vš  „Klaip dos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras“ administracinis pastatas (Lelij  g. 5, 

Klaip da) (259 m); 
f) viešbutis „Europa City Aurora Klaip da“ (Nemuno g. 51, Klaip da) (249 m). 
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2 pav. AB „Grigeo Klaip da“ gamybos padalinio 

pad tis urbanizuot  visuomenini  teritorij  atžvilgiu 
 

Artimiausios gamybos padaliniui saugomos teritorijos (3 pav.): 
Europos ekologinio tinklo Natura 2000“ saugomos teritorijos: 

a) Kurši  nerijos nacionalinis parkas LTKLAB001 (PAST) (atstumas 540 m); 
b) Kurši  nerija LTNER0005 (BAST) (540 m). 

Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos: 
a) Kurši  nerijos nacionalinis parkas (715 m); 
b) Hageno g brio geomorfologinis draustinis (770 m); 
c) Smiltyn s urbanistinis draustinis (980 m). 
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3 pav. AB „Grigeo Klaip da“ gamybos padalinio 

pad tis saugom  teritorij  atžvilgiu 
 
Nuotek  valymo baras (Dumpi  k., Klaip dos r. sav.) 
P V žem s sklyp  iš vis  pusi  supa mišk , žem s kio arba kitos (atliek  saugojimo, r šiavimo ir 
utilizavimo (s vartyn ) teritorijos) paskirties žem s sklypai. Žemiau pateikiama informacija apie P V 
gretimyb se esan ius kitus žem s sklypus. 
Artimiausiose nuotek  valymo baro gretimyb se yra mišk , žem s kio arba kitos (atliek  saugojimo, 
r šiavimo ir utilizavimo (s vartyn ) teritorijos) paskirties žem s sklypai (ži r. 4 pried ): 

Šiaur s pus je: 
ribojasi su laisvos valstybin s žem s fondo žem s sklypu. 
ribojasi su žem s sklypu (kad. Nr. 5544/0007:81 L bart  k.v., adresas Uosi  g. 8, Dumpi  k., Dovil  
sen., Klaip dos r. sav.), savininkas Lietuvos Respublika, patik jimo teise valdo Nacionalin  žem s 
tarnyba prie Žem s kio ministerijos, sudaryta nuomos sutartis su AB „Klaip dos vanduo“. Plotas - 
35,0438 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - susisiekimo ir inžinerini  tinkl  koridori  teritorijos. 
ribojasi su žem s sklypu (kad. Nr. 5544/0007:80 L bart  k.v., adresas Ketvergi  k., Dovil  sen., 
Klaip dos r. sav.), savininkas Lietuvos Respublika, patik jimo teise valdo V  „Kretingos mišk  
ur dija“. Plotas - 79,9206 ha, naudojimo paskirtis - mišk  kio, b das - kini  mišk  sklypai. 

Pastarajame žem s sklype siterp s: 
žem s sklypas (kad. Nr. 5544/0007:133 L bart  k.v., adresas Ketvergi  k., Dovil  sen., Klaip dos r. 
sav.), savininkas UAB „R teda“. Plotas - 7,4400 ha, naudojimo paskirtis - mišk  kio. 

Ryt  pus je: 
ribojasi su žem s sklypu (kad. Nr. 5544/0007:352 L bart  k.v., adresas Ketvergi  k., Dovil  sen., 
Klaip dos r. sav.), savininkas Lietuvos Respublika, patik jimo teise valdo V  „Kretingos mišk  
ur dija“. Plotas - 60,4463 ha, naudojimo paskirtis - mišk  kio, b das - kini  mišk  sklypai. 



 
 

9 

Piet  pus je: 
ribojasi su žem s sklypu (kad. Nr. 5544/0007:22 L bart  k.v., adresas Dumpi  k., Dovil  sen., 
Klaip dos r. sav.), savininkas Lietuvos Respublika, patik jimo teise valdo Nacionalin  žem s tarnyba 
prie Žem s kio ministerijos, sudaryta nuomos sutartis su AB „Klaip dos energija“. Plotas - 2,4884 
ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - atliek  saugojimo, r šiavimo ir utilizavimo (s vartyn ) 
teritorijos. 
ribojasi su žem s sklypu (kad. Nr. 5544/0007:208 L bart  k.v., adresas Dumpi  k., Dovil  sen., 
Klaip dos r. sav.), savininkas - fiziniai asmenys. Plotas - 3,3000 ha, naudojimo paskirtis - mišk  kio. 
ribojasi su Dumpi  ir Ketvergi  kaimus skirian ia Ketvergi  gatve. 

Toliau už kiek aukš iau pamin t  dviej  žem s sklyp  ir Ketvergi  gatv s yra: 
žem s sklypas (kad. Nr. 5552/0002:12 Stragn  k.v., adresas Ketvergi  g. 13, Ketvergi  k., 
Dovil  sen., Klaip dos r. sav.). Plotas - 1,0829 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - 
gyvenamosios teritorijos, pob dis - mažaaukš i  gyvenam j  nam  statybos. 
Toliau už Ketvergi  gatv s yra: 
žem s sklypas (kad. Nr. 5552/0002:47 Stragn  k.v., adresas Ketvergi  g. 11, Dumpi  k., Dovil  
sen., Klaip dos r. sav.). Plotas - 7,8312 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - atliek  
saugojimo, r šiavimo ir utilizavimo (s vartyn ) teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 5552/0002:270 Stragn  k.v., adresas Ketvergi  g. 9, Dumpi  k., Dovil  
sen., Klaip dos r. sav.). Plotas - 1,6128 ha, naudojimo paskirtis - kita, b dai - atliek  saugojimo, 
r šiavimo ir utilizavimo (s vartyn ) teritorijos bei susisiekimo ir inžinerini  tinkl  koridori  
teritorijos. 
laisvos valstybin s žem s fondo žem s sklypas. 
žem s sklypas (kad. Nr. 5552/0002:6 Stragn  k.v., adresas Ketvergi  g. 1, Dumpi  k., Dovil  
sen., Klaip dos r. sav.). Plotas - 12,2300 ha, naudojimo paskirtis - kita, b dai - pramon s ir 
sand liavimo objekt  teritorijos, atliek  saugojimo, r šiavimo ir utilizavimo (s vartyn ) 
teritorijos, susisiekimo ir inžinerini  komunikacij  aptarnavimo objekt  teritorijos bei 
susisiekimo ir inžinerini  tinkl  koridori  teritorijos. 

Toliau už ši  trej  priva i  kitos paskirties ir vieno laisvos valstybin s žem s fondo žem s sklyp  
yra: 

žem s sklypas (kad. Nr. 5552/0002:296 Stragn  k.v., adresas Dumpi  k., Dovil  sen., Klaip dos 
r. sav.), daiktin s teis s ne registruotos. Plotas - 0,8339 ha, naudojimo paskirtis - žem s kio, 
b das - kiti žem s kio paskirties žem s sklypai. 
žem s sklypas (kad. Nr. 5552/0002:1 Stragn  k.v., adresas Dumpi  k., Dovil  sen., Klaip dos r. 
sav.). Plotas - 7,8567 ha, naudojimo paskirtis - žem s kio, b das - kiti žem s kio paskirties 
žem s sklypai. 
žem s sklypas (kad. Nr. 5552/0002:222 Stragn  k.v., adresas Ketvergi  g. 7, Dumpi  k., Dovil  
sen., Klaip dos r. sav.). Plotas - 0,6310 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - atliek  
saugojimo, r šiavimo ir utilizavimo (s vartyn ) teritorijos. 
žem s sklypas (kad. Nr. 5552/0002:257 Stragn  k.v., adresas Dumpi  k., Dovil  sen., Klaip dos 
r. sav.). Plotas - 0,6053 ha, naudojimo paskirtis - žem s kio, b das - kiti žem s kio paskirties 
žem s sklypai. 

Vakar  pus je: 
ribojasi su žem s sklypu (kad. Nr. 5544/0007:373 L bart  k.v., adresas Ketvergi  g. 2, Dumpi  k., 
Dovil  sen., Klaip dos r. sav.). Plotas - 21,0355 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - atliek  
saugojimo, r šiavimo ir utilizavimo (s vartyn ) teritorijos. 
ribojasi su žem s sklypu (kad. Nr. 5544/0007:183 L bart  k.v., adresas Dumpi  k., Dovil  sen., 
Klaip dos r. sav.). Plotas - 5,9819 ha, naudojimo paskirtis - žem s kio, b das - kiti žem s kio 
paskirties žem s sklypai. 
ribojasi su žem s sklypu (kad. Nr. 5544/0007:238 L bart  k.v., adresas Dumpi  k., Dovil  sen., 
Klaip dos r. sav.). Plotas - 1,5323 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - pramon s ir sand liavimo 
objekt  teritorijos. 
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ribojasi su žem s sklypu (kad. Nr. 5544/0007:236 L bart  k.v., adresas Dumpi  k., Dovil  sen., 
Klaip dos r. sav.). Plotas - 2,3553 ha, naudojimo paskirtis - kita, b das - pramon s ir sand liavimo 
objekt  teritorijos. 

Artimiausios nuotek  valymo barui esamos gyvenamosios teritorijos (ži r. 4 pav.): 
a) Dvibutis gyvenamasis namas (Ketvergi  g. 13, Ketvergiai) (270 m); 
b) Ketvergi  k. vienbu iai gyvenamieji namai (maž. atst. 650 m iki Klaip dos g., Ketvergiai); 
c) Gyvenamasis namas (Priesto io g. 19, Spengi  k.), atstumas  800 m; 
d) Gru eiki  k. vienbu iai gyvenamieji namai (maž. atst. 1140 m iki Saul tekio g. 41, Gru eikiai); 
e) Toleiki  k. vienbu iai gyvenamieji namai (maž. atst. 1150 m iki Dumpi  g. 12, Toleikiai); 
f) Žiauk  k. vienbu iai gyvenamieji namai (maž. atst. 2200 m iki Rokupio g. 4, Žiaukos). 

Artimiausios nuotek  valymo barui esamos pramonin s teritorijos (ži r. 5 pav.): 
a) AB „Klaip dos vanduo“ dumblo aikštel  (tame pa iame žem s sklype; teritorijoje sand liuojamas 

nuotek  valymo dumblas), maž. atstumas - 8 m. 
b) UAB „Klaip dos regiono atliek  tvarkymo centras“ eksploatuojamas Klaip dos regioninis buitini  

atliek  s vartynas (Ketvergi  g. 2, Dumpi  k.; teritorijoje deponuojamos Klaip dos apskrities 
atliekos), maž. atstumas  - 30 m. 

c) UAB „Branda LT“ eksploatuojama bioskaidži  atliek  kompostavimo aikštel  (Uosi  g. 9, Dumpi  k.; 
teritorijoje kompostuojamos bioskaidžios atliekos), mažiausias atstumas - 72 m. 

d) AB „Klaip dos energija“ nuotek  valymo dumblo aikštel  (Dumpi  k.; teritorijoje sand liuojamas 
nuotek  valymo dumblas), maž. atstumas - 80 m. 

e) UAB „Toksika“ pavojing  atliek  surinkimo aikštel  (Ketvergi  g. 11, Dumpi  k.; teritorijoje 
sand liuojamos vairios pavojingos atliekos), maž. atstumas - 245 m. 

f) AB „Klaip dos vanduo“ eksploatuojama Klaip dos m. nuotek  valykla (Uosi  g. 8, Dumpi  k.; 
teritorijoje valomos Klaip dos m. buitin s nuotekos, sand liuojamas nuotek  valymo dumblas), maž. 
atstumas - 290 m. 
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4 pav. AB „Grigeo Klaip da“ nuotek  valymo baro 
pad tis urbanizuot  gyvenam j  teritorij  atžvilgiu 
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5 pav. AB „Grigeo Klaip da“ nuotek  valymo baro 
pad tis urbanizuot  pramonini  teritorij  atžvilgiu 

Artimiausios nuotek  valymo barui eksploatuojamos ir/ar išžvalgytos g lo ir mineralinio vandens 
vandenviet s (ži r. 6 pav.): 

a) Dumpi  nuotek  valyklos g lo vandens vandenviet  2662 (Dumpi  k., Dovil  sen.; 150 m). Objekto 
žem s sklypas patenka  vandenviet s apsaugos zonos (toliau - VAZ) 1, 2 ir 3B juostas. Vykdomos 
veiklos teritorija patenka  VAZ 3B juost ; 
b) Ketvergi  g lo vandens vandenviet  4274 (Ketvergi  k., Dovil  sen.; 1,6 km). Objekto teritorija 
nepatenka  vandenviet s VAZ juostas. 

Nuotek  valymo bare nevykdoma veikla draudžiama II grup s g lo vandens vandenviet s 3B apsaugos 
juostoje. 
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6 pav. AB „Grigeo Klaip da“ nuotek  valymo baro 

pad tis g lo ir mineralinio vandens vandenvie i  atžvilgiu 

Vadovaujantis Saugom  teritorij  kadastro (kadastro duomen  tvarkytojas Valstybin  saugom  teritorij  
tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, P V vieta nepatenka  Lietuvos Respublikos ar Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 
Nuotek  valymo baro pad t  Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugom  
teritorij  atžvilgiu ži r. 7 pav.: 
Europos ekologinio tinklo Natura 2000“ saugomos teritorijos: 

a) Kalvi  karjeras LTKLAB003 (PAST) (530 m); 
b) Minijos up s sl nis LTKLAB005 (PAST) (1,65 km); 
c) Minijos up  LTKLA0007 (BAST) (1,75 km). 

Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos: 
a) Minijos ichtiologinis draustinis (1,75 km). 
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7 pav. P V vietos pad tis Lietuvos Respublikos ir 

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugom  teritorij  atžvilgiu 

 
Remiantis mišk  kadastro duomenimis, miškai, esantys Dumpi  nuotek  valyklos gretimyb se 
priklauso Kretingos miško ur dijai, Šern  girininkijai. Objekto gretimyb se esantys miškai priklauso 
valstybin s reikšm s bei kini  mišk  grup ms. 
Artimiausi P V vietai mišk  kvartalai (ži r. 8 pav.): 

1. Šern  girininkijos valstybin s reikšm s miško kvartalai Nr. 18, 19 ir 923 (teritorija ribojasi su 
miško kvartalais); 

Šiuose miško kvartaluose vyraujanti medži  r šis yra beržai egl  ir drebul . 
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8 pav. P V vietos pad tis Lietuvos Respublikos mišk  kadastro duomen  atžvilgiu 

Artimiausi P V vietai vandens telkiniai yra (ži r. 9 pav.): 
1. Kalvi  žvyro karjeras (artimiausias paviršinio vandens telkinys - 310 m, tolimesnis - 530 m), 

Objekto teritorija nepatenka  vandens telkiniui nustatytas paviršinio vandens telkinio 
pakran i  apsaugos juost  ir paviršinio vandens telkini  apsaugos zon ; 

2. Kalvi  II sm lio karjeras (310 m), P V vieta nepatenka  vandens telkiniui nustatytas 
paviršinio vandens telkinio pakran i  apsaugos juost  ir paviršinio vandens telkini  apsaugos 
zon ; 

3. S-3 upelis (UETK kodas 20010360, 2 eil s Smeltal s up s (20010310) intakas) (1040 m). 
Objekto teritorija vieta nepatenka  upei nustatytas paviršinio vandens telkinio pakran i  
apsaugos juost  ir paviršinio vandens telkini  apsaugos zon ; 

4. Minijos up  (UETK kodas 17010001, 1 eil s Nemuno up s (10010001) intakas) (1920 m). 
Objekto teritorija  nustatytas min t  vandens telkini  pakran i  apsaugos juostas ir vandens telkini  
apsaugos zonas nepatenka. 

Kit  biotop  (piev , pelki , j ros aplinkos ir kt.) Objekto teritorija ir artimiausiose jos gretimyb se 
n ra. 
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9 pav. P V vietos pad tis Lietuvos Respublikos upi , 

ežer  ir tvenkini  kadastro duomen  atžvilgiu 
Artimiausi nuotek  valymo barui esantys biotopai: 

b) Kalvi  žvyro karjeras (artimiausias paviršinio vandens telkinys - 310 m, tolimesnis - 530 m); 
c) Kalvi  II sm lio karjeras (310 m); 
d) S-3 upelis (UETK kodas 20010360, 2 eil s Smeltal s up s (20010310) intakas) (1040 m); 
e) Minijos up  (UETK kodas 17010001, 1 eil s Nemuno up s (10010001) intakas) (1920 m). 

3. Naujam renginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam renginiui – veiklos 
pradžia.  
Veiklos pradžia – 2005 m. 

4. Informacija apie asmenis, atsakingus už mon s aplinkos apsaug . 
Punktas atnaujinamas pasikeitus informacijai 

Bendrov s darbuotoj  statusas, pavaldumas bei pareigos pagal j  kompetencij  aprašytos darbuotoj  
pareigin se instrukcijose bei nuostatuose, kuriuose nurodomi  pareigojimai, susij  su aplinkos apsaugos 
reikalavim  vykdymu.  
Už bendr  aplinkos apsaugos reikalavim  gyvendinim  bendrov je atsakingas generalinis direktorius. 
Bendrov s veiklos aplinkosaugin  veikl  koordinuoja ekolog -darbuotoj  saugos ir sveikatos specialist . 
Už integruotos (kokyb s, aplinkosaugos, darbuotoj  saugos) vadybos sistemos prieži r  atsakingas LEAN 
vadovas. 
Popieriaus, korinio užpildo gamybos procesui bei nuotek  valymo procesui vadovauja gamybos direktorius, 
kuris atsakingas už aplinkosaugini  reikalavim  vykdym  pavaldžiuose padaliniuose, skaitant bendrov s 
gamybin s veiklos keliamo poveikio aplinkai valdym  ir atitikim  nustatytiems teisiniams reikalavimams, taip 
pat už aplinkosaugini  priemoni  paiešk  bei diegim .  



 
 

17 

Už energetini  ištekli  - elektros energijos, vandens – apskait , bendrov s elektros k  ir saug  jo 
eksploatavim , metrologini  priemoni , matavimo prietais  savalaik  patikr  organizavim  atsakingas 
energetin s grup s vadovas.   
Už nuotek  apskait   atsakingas gamybos padalinio inžinierius technologas. 
Už racional  gamtini  duj , biokuro naudojim  ir apskait , emisij  atitikt  normatyvams, garo apskait  
atsakingas šilumin s grup s vadovas. 
Už tiekiam  chemini  medžiag  ir preparat  saugos duomen  lap  savalaik  pateikim  bei chemini  medžiag  
ir preparat  tiekim , j  saug  atvežim   bendrov , savalaik  sutar i  pasirašym  su atliek  tvarkytojais 
atsakingas pirkimo skyriaus vadovas. 
Už bendrov s rengini  (tame tarpe nuotek  valymo rengini ) mechanin s dalies nuolatin  prieži r  ir 
prieži ros darb  atlikimo kontrol   atsakingas mechanin s grup s vadovas.  
Už  dviej  spaudimini  nuotek  linij  (14 km ilgio)  technin  prieži r  atsakingas energetin s grup s vadovas; 
linij  remont  vykdo samdoma firma.  
Už pavaldžiuose padaliniuose vykdom  veikl , racional  vandens, elektros energijos, šilumos naudojim  
atsakingi vis  padalini  vadovai. 
Už gamybini  nuotek   kokyb s laboratorinius tyrimus atsakingas inžinierius technologas (laboratorijos). 
Bendrov s laboratorijai išduotas  „Leidimas  atlikti taršos šaltini  išmetam   aplink  teršal  ir teršal  aplinkos 
elementuose matavimus ir tyrimus“ Nr.1AT-234.  
Stacionari  oro taršos šaltini  išmetam  teršal  kontrol  nustatytu periodiškumu  atliekama, samdant atestuot  
laboratorij . 
Bendrov s teritorijos ir buitini  bei dalini  gamybini  patalp  tvarkym  vykdo išor s kompanijos. 
5. Informacija apie diegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.  
Punktas atnaujinamas pasikeitus informacijai 
Bendrov je diegta integruota aplinkosaugos, kokyb s ir darbuotoj  saugos ir sveikatos vadybos  sistema, kuri 
atitinka tarptautinius  standartus  ISO 14001:2015, ISO 9001:2015  ir OHSAS 18001:2007.   
Aplinkosauginio standarto ISO 14001:2015 sertifikato Nr.87335-2010-AE-FIN-FINAS galiojimas laikinai 
sustabdytas nuo 2020-01-17. Sertifikat  kopijos pateiktos 5 priede. 
6. Netechninio pob džio santrauka (informacija apie renginyje ( renginiuose) vykdom  veikl , trumpas 
visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).  
Pagrindin  AB „Grigeo Klaip da“ veikla - antrin s žaliavos - makulat ros - perdirbimas ir naujo popieriaus - 
žaliavos gofrokartono d ž ms - gamyba. Gamybin  veikla vykdoma adresu Nemuno g. 2, Klaip doje. 
Dumpi  km., Klaip dos rajone (14 km atstumu nuo Klaip dos miesto) yra AB „Grigeo Klaip da“ nuotek  
valymo baras, kuriame spaudimine linija visos iš bendrov s atitekan ios nuotekos valomos biologiniuose 
nuotek  valymo renginiuose ir per AB „Klaip dos vanduo“ kolektori  išleidžiamos  Kurši  marias.  
Šiuo metu bendrov je (Nemuno g. 2) susidaran i  nuotek  valymas nuotek  valymo bare Dumpiuose yra 
sustabdytas. Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaip da“ nuotekos nukreiptos (perjungtos)  
AB „Klaip dos vanduo“ nuotek  sistem  ir valomos pagal laikinas tarpusavyje pasirašytas sutartis bei 
suderintus  teršal  normatyvus ir   2020-01-27 AB „Klaip dos vanduo“ išduotas Prisijungimo s lygas Nr. 
2020/S.6/3-146 (žr. 6 pried ).   Vykdant šias s lygas derinamas Laikin  nuotek  tinkl  AB „Grigeo 
Klaip da“ Nemuno g. 2 prisijungimo statybos projektas. 
    Višijant nustatytus laikinose sutartyse teršal  normatyvus (skebdin ios medžiagis ir BDS7) ir esant AB 
„Klaip dos vanduo“  rengini  paj gum  ribotumui, AB „Grigeo Klaip da“ nuotekos periodiškai yra 
nepriimamos, tod l  tuo metu AB „Grigeo Klaip da“ gamybin  veikla yra stabdoma.  
Pagal atliekamus tyrimus  AB „Grigeo Klaip da“ susidaran iose nuotekose BDS7, skendin ios medžiagos 
koncentracijos viršija didžiausias leidžiamas koncentracijas, nustatytas AB „Klaip dos vanduo“ išleidimui  
nuotakyn , vadovaujantis 2020-03-03 AB „Klaip dos vanduo“ išduotomis Prisijungimo s lygomis Nr. 
2020/S.6/3-327 (žr. 6 pried ). Jose nurodyta, jog AB „Grigeo Klaip da“ gamybin s nuotekos turi b ti 
apvalytos prieš išleidžiant  komunalini  nuotek  nuotakyn , o teršal  koncentracijos turi atitikti Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguž s 17 d. sakymu Nr. D 1-236 patvirtinto Nuotek  tvarkymo 
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reglamente nustatytas koncentracijas nuotek  išleidimui  nuotakyn . Siekiant užtikrinti ir neviršyti  AB 
„Klaip dos vanduo“ tinklus išleidžiamose nuotekose nustatytas leistinas teršal  koncentracijas, nuotekos turi 
b ti papildomai apvalomos. Tam tikslui AB „Grigeo Klaip da“ siekia atnaujinti Dumpi  nuotek  valymo 
baro eksploatacij  nutiesiant papildom  nuotek  linij  nuo Dumpi  nuotek  valymo rengini  antrinio 
nusodintuvo iki AB „Klaip dos vanduo” nuotek  valyklos tinkl . Šiuo metu derinamas Nuotek  tinkl  AB 
„Grigeo Klaip da“ prijungimo Dumpi  k., Klaip dos raj., statybos projektas. 
Šiuo metu Nuotek  valymo bare Dumpiuose valomas tik kompostavimo aikšteli  filtratas ir j  paviršiniai 
vandenys, kurie savitaka patenka  filtrato siurblin  ir valomi biologiniuose valymo renginiuose. Pagal 
bendrov s turimo TIPK leidimo s lyga, išvalytos nuotekos išleidžiamos  AB „Klaip dos vanduo“ 
priklausant  nuotek  išleidimo kolektori   
Atnaujinus Dumpi  nuotek  valyklos piln  eksploatacij , pirminiame nusodintuve susidar s pirminis 
mechaninio valymo dumblas uždara linija (vamzdynais) bus paduodamas  planuojam  pastatyti sigyt  
sausinimo rengin  (dekanter ), kur dumblas nusausinamas iki 25-30 % sausumo. Nusausintas dumblas, vietoj 
kompostavimo esamose dumblo kompostavimo aikštel se, pagal pasirašyt  sutart  bus perduodamas 
sudeginimui  UAB „Fortum Klaip da“ atliek  deginimo j gain . Tokiu b du lyginant su esama pad timi bus 
ženkliai sumažinti kvapai, nes nusausintas dumblas nebebus nukreipiamas  kompostavimo aikšteles. 
Siekiant išvengti galimos rizikos d l dumblo realizavimo (UAB „Fortum Klaip da“ stabdymo metu ar kt. 
priežastims, d l kuri  sausintas dumblas negal t  b ti priimamas kit  atliek  tvarkytoj  arba b t  stabdomi 
dumblo sausinimo renginiai), AB „Grigeo Klaip da“ kaip atsargin  galimyb  tvarkyti susidarant  dumbl  
numato pasilikti ir kit  (esam ) dumblo tvarkymo alternatyv  - kompostavim  esamose betonuotose aikštel se 
(R3 atliek  tvarkymo b das, vadovaujantis Atliek  tvarkymo taisykl mis, patvirtintomis aplinkos ministro 
1999-07-14 sakymu Nr. 217). Kadangi ženkliai sumaž s kompostavimui skirto dumblo, jo kompostavimui 
paliekamos esamos 5 iš 24 kompostavimo aikšteli . 
TIPK leidimas kei iamas vadovaujantis 2019 m. papildyta AB „Grigeo Klaip da“ Aplinkos oro taršos šaltini  
inventorizacijos ataskaita; stacionari  aplinkos oro taršos šaltini  ataskaita papildyta sl gin s nuotek  linijos 
nuorintojais (5 vnt). Atsiranda 5 (vnt.) nauji taršos šaltiniai Nr. 044-048. Bendrov  eksploatuoja dvi sl gines 
nuotek  linijas, kuri  kiekvienos ilgis yra 14 km ir kuriomis nuotekos iš bendrov s (Nemuno 2., Klaip da) 
paduodamos  Nuotek  valymo bar . Kiekvienoje iš j  yra penki nuorintojai.  
Taip pat 2016 m. buvo uždengta pirmin  nuotek  pri mimo talpa (taršos šaltinis Nr. 603), Šis taršos šaltinis 
panaikintas. O 2019 m. pirminio nusodinimo talpa (taršos šaltinis Nr. 605) perkelta  greta esant  analogišk  
neeksploatuojam  rezervuar  (kei iasi taršos šaltinio koordinat s). Vietoj buvusios pirminio nusodinimo 
talpos, kaip papildomas nuotek  valymo buferis buvo prad tas eksploatuoti išlyginamasis rezervuaras, iš kurio 
 aplinkos or  išsiskiria teršalai.  
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II. INFORMACIJA APIE RENGIN  IR JAME VYKDOM  KIN  VEIKL  
Skyrius atnaujinamas pasikeitus informacijai 

 
7. renginys (-iai) ir jame (juose) vykdomos veiklos r šys.  

 
1 lentel . renginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma kin  veikla 

renginio pavadinimas renginyje planuojamos vykdyti veiklos r šies pavadinimas pagal Taisykli  1 
pried  ir kita tiesiogiai susijusi veikla 

1 2 
AB „Grigeo Klaip da“ gamybos padalinys 6.1.2. popieriaus ar kartono, kai gamybos paj gumas didesnis kaip 20 ton  per 

dien ; 
 Kita tiesiogiai susijusi veikla: 

Išgaunama 100 m3 per par  ar daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens 
telkinio; 
Naudojamas kur  deginantis renginys, kurio vardin  (nominali) šilumin  galia 
lygi arba didesn  negu 1 MW, bet nesiekia 50 MW; 
Iš stacionari  taršos šaltini   aplinkos or  per metus išmetama 10 ton  ar 
daugiau teršal ; 
Apdorojamos atliekos. 

 
8. renginio ar rengini  gamybos (projektinis) paj gumas arba vardin  (nominali) šilumin  galia.  
Punktas nekei iamas, informacija perkeliama iš turimo TIPK leidimo 

Produkcijos pavadinimas 
(asortimentas) 

Mato vnt., 
t, m3, vnt. ir kt./m. Projektinis paj gumas 

1 2 3 
Litlaineris t/metus 94410 
Fliutingas t/metus 45590 

Kartono gaminiai (korinis užpildas gaminamas iš litlainerio) 
mln.m2/metus 

(t/metus) 
25 

(15000) 
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AB „Grigeo Klaip da“ gamybos padalinyje rengta katilin , kurioje yra du dujiniai katilai ir vienas biokuro katilas. 
Katilin je eksploatuojami: 

- dujinis garo katilas Nr.1 VITOMAX 200 HS, kurio šiluminis našumas 14,5 MW (22 t/h garo); 
- dujinis garo katilas Nr.2 VITOMAX 200 HS, kurio šiluminis našumas 13,2 MW (20 t/h garo); 
- biokuro garo katilas, kurio šiluminis našumas 17,5 MW ir 4 MW našumo kondensacinis ekonomaizeris. 

Dujini  ir biokuro katil  bendras instaliuotas šiluminis galingumas yra iki 45,2 MW, ta iau naudojama šilumin  galia - 35,0 MW. 

9. Kuro ir energijos vartojimas renginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba. 
Punktas nekei iamas, informacija perkeliama iš turimo TIPK leidimo 

2 lentel . Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas 

Energetiniai ir technologiniai ištekliai Transportavimo b das 
Planuojamas sunaudojimas, 

matavimo vnt. (t, m3, KWh ir 
kt.) 

Kuro saugojimo b das (požemin s talpos, cisternos, 
statiniai, poveikio aplinkai rizik  mažinantys betonu 

dengti kuro saugykl  plotai ir pan.) 
1 2 3 4 

a) elektros energija El.tinklai 72,5 mln. kWh/metus - 
b) šilumin  energija vamzdynai 217000 MWh/metus - 
c) gamtin s dujos vamzdynai 6,5 mln.m3/metus nesaugoma 
d) suskystintos dujos    
e) mazutas    
f) krosninis kuras    
g) dyzelinas  88 t/metus  
h) akmens anglis    
i) benzinas  4,2 t/metus  

j) biokuras: autotransportas 80 t kst.t/metus uždaras kuro sand lis  
(plotas 540 m2) 

1)    
2)    
k) ir kiti    

 
3 lentel . Energijos gamyba  

Energijos r šis renginio paj gumas Planuojama pagaminti 
1 2 3 

Elektros energija, kWh - - 
Šilumin  energija, kWh 45,2 MW1 217 000 MWh/metus garo 

1 - dujin s ir biokuro katilin s bendras instaliuotas šiluminis galingumas yra iki 45,2 MW, bet katilin s naudojama vidutin  metin  šilumin  galia – 35,0 MW. 
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III. GAMYBOS PROCESAI 
 

10. Detalus renginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti kin s veiklos r ši  aprašymas ir rengini , kuriuose vykdoma atitinkam  r ši  veikla, 
išd stymas teritorijoje. Informacija apie rengini  priskyrim  prie potencialiai pavojing  rengini .  

Punktas kei iamas atsižvelgiant  pakeitimus nuotek  tvarkyme 

Šiuo metu AB „Grigeo Klaip da” yra didžiausia popieriaus (žaliavos gofrokartonui) gamintoja ir makulat ros perdirb ja Baltijos šalyse. Pagrindin  AB 
„Grigeo Klaip da“ veikla - antrin s žaliavos - makulat ros - perdirbimas ir naujo popieriaus - žaliavos gofrokartono d ž ms - gamyba. Gamybin  veikla 
vykdoma adresu Nemuno g. 2, Klaip doje. Dumpi  km., Klaip dos rajone (14 km atstumu nuo Klaip dos miesto) yra AB „Grigeo Klaip daa“ nuotek  
valymo baras, kuriame spaudimine linija atitekan ios bendrov s gamybin s nuotekos valomos biologiniuose nuotek  valymo renginiuose ir per AB 
„Klaip dos vanduo“ kolektori  išleidžiamos  Kurši  marias. 
Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaip da“ nuotekos laikinai nukreiptos (perjungtos)  AB „Klaip dos vanduo“ nuotek  sistem .  
Šiuo metu bendrov je dirba 186 darbuotojai. 
AB „Grigeo Klaip da“ vis  produkcij  gamina iš antrin s žaliavos - makulat ros, surinktos Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje ir kitose kaimynin se šalyse. AB 
„Grigeo Klaip da“ superka ir perdirba šias makulat ros r šis: sen  gofruotojo kartono tar ; naudotas vairios kokyb s gofruotojo kartono d žes ir lakštus; 
mišr  popieri  ir karton  (r šiuot ); vairi  r ši  popieriaus ir kartono mišin , kuriame yra ne daugiau kaip 40 % laikraš i  ir žurnal ; naujas gofruotojo 
kartono atraižas; nenaudotas gofruotojo kartono d žes, lakštus ir atraižas. 
Bendrov s gamybos padaliniui priskiriama: 

- Makulat ros paruošimas (pirminio valymo baras ir smulkaus valymo baras); 
- Popieriaus gaminimo mašina (PM3); 
- Kartono gamini  cechas; 
- Nuotek  valymo baras. 

Gamybos padalinys 

Makulat ros paruošimas: Pirminio valymo baras (PVB) 

PVB gamybos našumas - 450 t/d. Makulat ros išplaušinimo ir grubaus r šiavimo linijoje dirba šie rengimai: konvejeris su reguliuojama pavara makulat rai su 
vielomis paduoti  hidropulper ; horizontalus hidropulperis HV (45 m3) su grubi  atliek  atskyrimo sistemomis, periodinio veikimo atliek  separatorius PSN, 
sunki  atliek  surink jas OTN, b gnas OBN atliekoms iš hidropulperio nuvandeninti; aukštos koncentracijos išcentriniai valytuvai VS ir dviej  pakop  
r šiuotuvai-plaušintuvai VDT ir VSV; vibracinis r šiuotuvas; akumuliuojantis baseinas grubaus valymo masei kaupti. Makulat ra plaušinama hidropulperyje. 
Atliekos po makulat ros išplaušinimo nuvandeninamos prese, kaupiamos konteineryje ir vežamos deginimui  UAB „Fortum Klaip da“ mon , adresu 
Kretainio g.3, Klaip da. Netinkamos deginimui atliekos išvežamos  Klaip dos regiono nepavojing  atliek  s vartyn , adresu Dumpi  km., Klaip dos rajonas. 
Šiame gamybos etape chemin s medžiagos nenaudojamos. Makulat rai plaušinti naudojamas apyvartinis vanduo nuo popieriaus gaminimo mašinos. 
Smulkaus valymo baras (SVB)  
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Makulat ros mas s smulkaus r šiavimo linijoje yra pirmos ir antros r šies makulat ros mas s srautai bei r šiavimo atliek  perdirbimo srautas, iš kurio mas  
patenka  antr  r š . Linijoje yra šie pagrindiniai rengimai: trys plyšiniai r šiuotuvai STU su sietais, kuri  plyši  plo iai nuo 0,20 mm iki 0,35 mm, konusiniai-
suk riniai valytuvai VO, makulat ros mas s sutirštintuvai T, mas  akumuliuojantys baseinai; juostinis presfiltras VX-15.  
Smulkiojo makulat ros mas s  valymo metu susidariusios gamybos liekanos  vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro sakymo 2017-09-18 Nr. 
D1-778 D l išmetam  teršal  iš vidutini  kur  deginan i  rengini  norm  patvirtinimo  4.2 ir 4.2.2.3  punktais, priskiriamos biomasei (biokurui). Biomas  
(biokuras) naudojama tik savo reikm ms, t.y. deginama bendrov s biokatilin je kartu su kitu naudojamu biokuru (medienos skiedromis), o gauta šiluma  
naudojama garo, kuris reikalingas popieriaus gamybos procese, gamybai. Biokuro katilin je degimo produktai yra valomi oro valymo renginiuose – 
multiciklone ir ekonomaizeryje. Biomas  (biokuras) atitinka biokuro kokyb s reikalavimus (pagal Lietuvos Respublikos Energetikos ministro sakym  2017-
12-06 Nr.1-310 D l kietojo biokuro kokyb s reikalavim  patvirtinimo). 
Nusausinta juostiniame presfiltre VX-15 biomas  surenkama specialiuose konteineriuose, kuriuos vež jas (pagal pasirašyt  sutart ) nuveža  bendrov s biokuro 
sand l . Jei šios gamybos liekanos neatitinka biokuro reikalavim , jos pagal sutart  perduodamos atliek  tvarkytojui. 

Popieriaus gaminimo mašina (PM3) 

Pagaminto popieriaus produkcijos svoris (gramat ra) - 80-200 g/m2. Per dien  pagaminama apie 280-450 t, priklausomai nuo gaminamos produkcijos r šies. 
PM3 gamybiniai paj gumai – 140 000 t/m  popieriaus. 

Pagrindin s PM3 dalys yra šios: tinklin  mašinos dalis, susidedanti iš dviej  -viršutinio (TOP formerio) ir pagrindinio- formavimo tinkl , su mas s išliejimo 
d ž mis ir  nuvandeninimo elementais; presin  dalis, kuri  susdaro keturi žemo linijinio spaudimo presai; džiovyklin  dalis, kuri  sudaro pirminio džiovinimo 
dalis su 80 cilindr ; ir galutinio popieriaus juostos išdžiovinimo iki prekin s produkcijos reikalavim  dalis su 14 cilindr ; klijinis presas; vyniotuvas, skirtas 
prisukti popieriaus juostos tamb rus iki 2,4 m diametro; PM3 gaubtas; PM3 džiovinimo dalies mechanin  pavara; PM3 elektrin  pavara; pjovimo stakl s. 
Gamybos procese kartono juosta nuvandeninama per nuvandeninimo elementus. Nuvandeninimui reikalingas vakuumas, kur  sudaro vakuumsiurbliai. Dirbdami 
vakuumsiurbliai per vandens ir oro atskyr jus išmeta didelius vandens ir oro kiekius. Or  ištraukia vakuumsiurbli  ventiliatoriai. 
Vietinis apyvartini  vanden  valymas gamybos padalinyje vykdomas flotatoriuje. Sugaudytas plaušas gr žinamas  gamybos proces , dalis išvalyto perteklinio 
apyvartinio vandens naudojama pakartotinai gamyboje, o lik s nuotek  kiekis nukreipiamas  bendrov s nuotek  talp . Iš bendrov s nuotek  talpos nuotekos 
paduodamos  biologinius nuotek  valymo renginius, esan ius Dumpi  km., Klaip dos raj. 
Popieriaus gaminimo mašinoje 2002 m.  diegta Metso kokyb s valdymo sistema (KVS), kuri atnaujinta 2015 metais ir šiuo metu vadinama Valmet DNA 
Operate eksploatacijos instrukcija. Ji vykdo produkcijos gramat ros  ir dr gm s kontrol  išilgine kryptimi. Popieriaus skersinis profilis pastoviai nustatomas, 
ta iau gramat ros keitimo ar grei io korekcijos korekcinius veiksmus atlieka popieriaus gaminimo mašinos operatoriai rankiniu b du. Sistema taip pat valdo 
mas s paruošimo prieš paduodant  popieriaus mašin  technologinius procesus. 
Popieriaus gamybos procese naudojamos vairios chemin s medžiagos ir preparatai - krakmolas, klijai, dažai, koaguliantai, flokuliantai ir kt. - suteikiantys 
popieriui reikiamas mechanines savybes. 

Klij  panaudojimas 

Paviršinis popieriaus praklijavimas vykdomas ant klijinio preso klijais Fenosize SC-180 (g.b.naudojami ir kiti atitinkamo tipo  klijai). Klijai  bendrov  
pristatomi dispersijos pavidalu autocisternomis. Iš autocisternos klijai perpumpuojami  IBC konteinerius. Dviem siurbliukais - dozatoriais klijai atskirai dozuojami 
 viršutinio ir apatinio popieriaus sluoksni  krakmolo padavimo ant klijinio preso linijas. Klij  s naudos yra ~ (0,9-1,3) kg/t produkcijos. 
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Koaguliant  panaudojimas 
Mas s užlaikomumui ant PM3 tinkl  pagerinti bei lokaliniam PM3 apyvartini  vanden  valymui flotatoriuje naudojamas koaguliantas, t.y. aliuminio sulfato 
arba aliuminio polioksichlorido (Fenofloc-A18) tirpalas, gaunamas  bendrov  1m3 konteineriuose. Atitinkamose vietose prie flotatoriaus ir krakmolo 
paruošimo bare rengtos dvi motinin s 1m3 talpos, iš kuri  rengtos linijos ir pajungti dozatoriai-siurbliai. Koagulianto s naudos yra ~ 2,4 kg/t produkcijos. 
Apyvartini  vanden  pH prieš flotatori  ~ (6,0-6,5).  

Flokuliant  panaudojimas 
Kaip plaušo užlaikymo agentas naudojami katijoniniai  Fenopol K 6340 K ar (ir) kt. marki  flokuliantai. Flokulianto tirpalas masei ruošiamas ir dozuojamas iš 
automatin s tirpalo paruošimo stoties Poly 10.  
Apyvartini  vanden  valymui flokulianto tirpalas ruošiamas atskiroje paruošimo stotyje Poly 5, esan ioje prie flotatoriaus.  Flokuliant  s naudos yra ~ 0,6 kg/t 
produkcijos. 

Krakmolas paviršiniam praklijavimui 
Paviršinis juostos klijinimas krakmolo tirpalu klijiniame prese yra pagrindinis gaminamos produkcijos (litlainerio ir fliutingo) mechanini  rodikli  
(perspaudimas, SCT, gniuždymas ir kt.) gerinimo b das. 
Tirpalui paviršiniam litlainerio juostos praklijavimui ruošti naudojamas konvertuotas fermentais kvietinis krakmolas. Gali b ti naudojamas ir konvertuotas 
tiek jo mon se krakmolas. Krakmolo tirpalas ruošiamas cheminiame bare, naudojant technologin  vanden . Naudojami reaktoriai S-C2 ar S-D3. Priklausomai 
nuo krakmolo r šies, naudojami skirtingi krakmolo tirpalo virimo b dai. Krakmolo s naudos (nat ralaus produkto)  yra ~ 49 kg/t produkcijos. 

Daž  tirpalo paruošimas 
Gaunami prekiniai skysti dažai dozuojami  litlainerio viršutinio sluoksnio mas , suteikiant produktui rud  atspalv . Spalvos intensyvumas priklauso nuo mas s 
kompozicijos, krakmolo koncentracijos, daž  dozavimo kiekio, derinama prie vartotojo reikalavimo. Daž  s naudos yra ~ 2,8 kg/t produkcijos. 

Put  gesintojai 
Ruošiant krakmolo tirpal , susidaro putos; tai gali stabdyti tolyg  krakmolo tirpalo užnešim  ant popieriaus juostos. Siekiant išvengti put  susidarymo ant 
klijinio preso, dozuojamas put  gesintojas.  Put  gesintojas taip pat naudojamas ir formavimo dalyje. Pagrindinis tikslas - sumažinti spaudimo d ž se 
susidarius  deguonies kiek  iki 1 %. Put  gesintojo s naudos ~ 0,250 kg/t produkcijos. 

Fermentai 
Fermentai naudojami krakmolo paruošimo procese. Ruošiant krakmol  vyksta krakmolo kleisterio hidroliz . Krakmolo kleisterio grandini  suskaidymui 
reikalingi fermentai. S naudos ~ 0,006 kg/ t produkcijos. 

Technologin s rangos (tinkl , audekl , talp , vamzdyn ) praplovimas 
Popieriaus gaminimo mašinos eksplotavimo metu ant vamzdyn , talp  sieneli  susidaro mikrobiologin s kilm s nuos dos. Mas s ar vandens srauto plaunamos 
jos nukrenta, patenka  mas  ir užteršia produkcijos pavirši . Susidariusios nuos dos pašalinamos praplaunant vamzdynus, bakus, baseinus, naudojant natrio 
šarm , natrio hipochlorit ,  antiseptikus, plovikli  tirpalus. Šie cheminiai tirpalai periodiškai dozuojami  apyvartinio vandens linij , apyvartini  vanden  
basein , šilto vandens basein ,  sumaišymo siurblius. Praplovimai atliekami 1-2 kartus per m nes , planini  sustojim  metu. Bendros chemini  medžiag  
s naudos ~ 2,5 kg/ t produkcijos. 
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Nuotek  kvap  kontrolei ir sieros jungini  (sieros vandenilio) emisij  neutralizavimui naudojamas  mišinys Poliflock-LNA (ar kiti preparatai), sudarytas iš 
nat ralios kilm s mikroorganizm . Dozavimas kontroliuojamas iš valdymo skydo, kuriame yra sumontuotas programuojamas valdiklis. S naudos ~ 0,1 kg/ t 
produkcijos. 

Kartono gamini  cechas (KGC) 
Kartono gamini  ceche dirba dvi korinio užpildo gamybos linijos, gaminan ios korin  užpild   bald , statybos pramonei. Korinis užpildas gaminamas iš 
litlainerio. Linija sumontuota gamybos padalinyje. Gamybos procese naudojami klijai. 

Mechanin  grup  
Mechanin  grup  atsakinga už rengini  prieži r , savalaik  profilaktik  ir gedim  pašalinim . Suvirinimo darbai atliekami šaltkalvi  dirbtuv se. 

Energetin  grup  

Energetin  grup  atsakinga už energetini  ištekli  - elektros energijos, vandens – apskait , bendrov s elektros k  ir saug  jo eksploatavim , metrologini  
priemoni , matavimo prietais  savalaik  patikr  organizavim , dviej  spaudimini  nuotek  linij  (14 km ilgio)  technin  prieži r .   
 

Katilin   
AB „Grigeo Klaip da“ eksploatuoja katilin , kurioje yra du dujiniai katilai ir vienas biokatilas. 
Katilin je eksploatuojami: 

- dujinis garo katilas Nr.1 VITOMAX 200 HS, kurio šiluminis našumas 14,5 MW (22 t/h garo); 
- dujinis garo katilas Nr.2 VITOMAX 200 HS, kurio šiluminis našumas 13,2 MW (20 t/h garo); 
- biokuro garo katilas Nr. 3, kurio šiluminis našumas 17,5 MW ir 4 MW našumo kondensacinis ekonomaizeris. 

Dujini  ir biokuro katil  bendras instaliuotas šiluminis galingumas yra iki 45,2 MW. Technologinio proceso garo poreikius tenkina biokuro katilas ir du dujiniai 
katilai. Biokuro katilas 3 kartus metuose (atidirbus 3000 val.) stabdomas planiniam profilaktiniam 4-6 dien  remontui. Tuo metu pilnu apkrovimu dirba abu 
dujiniai katilai Nr.1 ir Nr.2. 
Kuro sunaudojimas mon s katilin je esant gamybos apimtims ir gaminant 217000 MWh/m šilumin s energijos: 

gamtini  duj  – 6,5 mln. m3; 
biokuro (medienos skiedra) – 80000 t/m. 

Gamtin s dujos tiekiamos iki dujin s katilin s dujotiekiu. Biokuras  katilin  atvežamas automobiliniu transportu – skiedrovežiais ir iškraunamas  uždar  kuro 
sand l , kurio plotas 540 m2. Skiedrovežis kur  išpila pilnai važiav s  uždar  kuro sand l . Galimas kuro sluoksnio sand lyje storis iki 4 m. Sand lyje kuras 
stumdomas ir pervežamas ratiniu krautuvu. Biokuro katilo agregatas susideda iš ardynin s pakuros, oro p timo ventiliatori , garo katilo, automatikos rengini  
ir kit  rengim , reikaling  saugiai ir patikimai eksploatacijai. Prie garo katilo agregato sumontuoti: multiciklonas, kondensacinis ekonomaizeris, oro pašildymo 
renginys ir d msiurbis. Papildomai šilumos energijai iš d m  gauti katilin je eksploatuojamas d m  kondensacinis ekonomaizeris. Kondensaciniame 

ekonomaizeryje pašildomas technologinis vanduo (Kurši  mari  vanduo) iki 60 0C, kuris naudojamas gamyboje. Nuotekos (kondensatas) iš kondensacinio 
ekonomaizerio nuvedamos  AB „Grigeo Klaip da“ kanalizacijos tinklus. 
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Kuro transportavimo sistema veikia automatiškai, dozuodama kur   katil , priklausomai nuo katilo apkrovimo. Kuro sand lyje sumontuotos judan ios grindys 
(žertuvai), kurie jud dami pirmyn ir atgal (hidrocilindr  pagalba), paduoda reikaling  kuro kiek   hidraulin  katilo užkrovimo past m . Toliau kuras 
paduodamas  pakur . Pakuroje biokuras deginamas ant judan io ardyno. Ardyno jud jimo d ka kuras maišomas ir stumiamas ardynu žemyn.Degimo kryptis 
yra priešinga kuro jud jimo kryp iai. Pelen  šalinimas atliekamas sausuoju b du. Pelen  iš pakuros bei multiciklono šalinimui katilin je sumontuotas kanalas 
su pelen  žertuvu, kuriuo pelenai nukreipiami  sraigtin  transporter . Transporteriu pelenai per rankov  šalinami  uždar  konteiner  - 10 m3 talpos, kuris 
išvežamas savikroviu transportu. Pildant  uždar  konteiner , emisij   aplinkos or  n ra. 

Degimo produktai iš katilo nukreipiami  multiciklon . Multiciklone iš degimo produkt  yra išvalomos kietosios dalel s. Po multiciklono degimo produktai 
nukreipiami  oro pašildytuv , kuriame pašildo  pakur  tiekiam  or  ir yra nukreipiami  kondensacin  ekonomaizer . Kondensaciniame ekonomaizeryje d mai 
apvalomi, atiduoda šilum  ir d msiurbio pagalba nukreipiami  plienin  d mtrauk . Biokuro katilas dažnesnio valymo nereikalauja, nes turi katilo, 
ekonomaizerio ir oro šildytuvo valymo sistem  suspaustu oru. Valymo sistema katilo darbo metu veikia periodiškai. D m  vamzdžiuose rengtos d m  m gini  
pa mimo/matavimo vietos. M gini  pa mimo vietos rengtos 3 taškuose: po katilo, po multiciklono ir po kondensacinio ekonomaizerio. 
Biokuro katilin je veikia kontrol s ir valdymo sistemos, turin ios takos oro teršal  susidarymui:  

pakuros temperat ros kontrol s ir valdymo sistema; 
deguonies kiekio degimo produktuose reguliavimo sistema; 
traukos valdymo sistema. 

Dujini  ir biokuro katil  darbo procesas pilnai automatizuotas, išskyrus biokuro pakrovim   biokuro sand l  ir kuro padavim  ant judan i  grind  (žertuv ). 
Katil  ir šildymo sistem  vandens cheminiam apdorojimui naudojamas korozijos inhibitorius IN-ECO 301 (analogas Jurby Soft 1). Garo katil  cheminiam 
apdorojimui naudojamas korozijos ir nuovir  inhibitorius IN-ECO 312 (analogas Jurby Soft 12). Kondensato linij  prieži rai naudojamas korozijos inhibitorius 
IN-ECO 334 (analogas Jurby Soft 34). 
Dujini  ir biokuro katil  šilumokai i  praplovimui naudojamas natrio šarmas (45-51 %), o biokuro katilin s kondensacinio ekonomaizerio šilumokai i  
praplovimui papildomai naudojama  citrinos r gštis. 

Nuotek  valymo baras Dumpi  k., Klaip dos rajone  
Iki 2020-01-07 iš bendrov s nuotek  talpos,  kuri  patenka visos bendrov je susidaran ios nuotekos (gamybin s - iš gamybos padalinio, makulat ros mas s 
paruošimo cecho; buitin s ir paviršin s), esan ios adresu Nemuno g. 2, Klaip doje, nuotekos buvo paduodamos  mechaninius-biologinius nuotek  valymo 
renginius Dumpi  k., kurie yra 14 km atstumu nuo bendrov s gamybos padalinio. Bendrov  eksploatuoja dvi sl gines nuotek  linijas, kuri  kiekvienos ilgis 

yra 14 km. Siekiant išvengti sl gin se linijose hidraulini  sm gi , atliekamas linij  nuorinimas. Kiekvienoje iš nuotek  linij  yra penki nuorintojai. Dirbama su 
viena nuotek  linija, o kita yra rezervin . Rezervin s linijos nuorinimo šuliniai yra šalia dirban ios linijos nuorinimo šulini  (maždaug 1 m atstumu), tod l 
jiems atskiri taršos šaltini  numeriai nesuteikiami, laikome kad tai yra tie patys taršos šaltiniai (vienu metu dirba viena nuotek  linija). Nuorinimas atliekamas 
rankiniu b du, nustatytomis dviem savait s dienomis. Vienas nuorintojas orinamas nuo 15 min. iki 1 val., du kartus per savait ; maksimalus kiekvieno 
nuorintojo teršal  išmetimo  aplinkos or  laikas – 104 val/metus. Nuorintojai sumontuoti 0,5 m diametro šuliniuose. Linijos nuorinimo metu nemaloni  kvap  
mažinimui bendrov  sigijo  „AirBorn 10“ preparato mobili  išpurškimo sistem . Naudojant „AirBorn“ sistem , iš lengvai transportuojam  rengini  
purškiamas skystis su probiotikais, sukuriama dulksnos uždanga, kuri naikina ne tik kvapus, bet ir pagrindin  smarv s priežast  - kvap  suk l jus. Mobili 
išpurškimo sistema nuorinimo metu bus naudojama, kai bendrov  atnaujins nuotek  valymo proces  Dumpiuose (atliks dalin  j  valym , o galutiniam valymui 
bus perduodamos  AB „Klaip dos vanduo“ valykl ). 
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Nuotek  valymo proceso paskirtis -mecheniniu-biologiniu b du apvalyti bendrov s išleidžiamas nuotekas iki teršalams nustatyt  normatyv . Nuotekos iš 
bendrov s 14 km ilgio vamzdynu (diametras 800 mm) patekdavo  Dumpiuose esan i  pri mimo kamer , iš kur vienu lataku buvo paduodamos  nuotek  
paskirstymo kamer  ir nukreipiamos  pirmin  nusodintuv . Pirminiame nusodintuve susidar s pirminis mechaninio valymo dumblas paduodamas  dumblo 
kompostavimo aikšteles, kuri  iš viso yra 24-ios. Dumblas kompostavimui bus paduodamas  5 esamas betonuotas kompostavimo aikštel se (Nr. 16, 18, 20, 22, 
24), likusiose 19 vnt. aikštel se bus saugomas iki šiol pagamintas kompostas iki bus realizuotas. Iš pirminio nusodintuvo mechaniškai gravitaciniu b du 
apsivaliusios nuotekos specialiu persipylimo kanalu patenka  koncentracijos ir debito išlyginimo rezervuar . Iš jo siurbliu perpumpuojamos  aeravimo 
rezervuar , kur prasideda biologinis aerobinis valymo procesas. Dumblo ir nuotek  (biologiškai išvalyt ) mišinys iš aeravimo rezervuaro savitaka tiekiamas  
antrin  nusodintuv . Antrinis nusodintuvas atskiria aktyv  dumbl  nuo apvalyt  nuotek . Aktyvus dumblas nus da ant dugno ir viršuje susidaro skaidrus 
vanduo. Aktyvus dumblas gražinamas  aeravimo rezervuar , o aktyvaus dumblo perteklius per paskirstymo kamer  nukreipiamas  pirmin  nusodintuv . Iki 
2020-01-07 valytos nuotekos per AB „Klaip dos vanduo“ apvalyto vandens kolektori  buvo išleidžiamos  Kurši  marias. 
Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaip da“ Gamybos padalinyje (Nemuno g. 2, Klaip da) susidaran ios nuotekos laikinai buvo nukreiptos (perjungtos)  
AB „Klaip dos vanduo“ nuotek  sistem . Šiuo metu Bendrov s valymo renginiuose Dumpiuose valomas tik kompostavimo aikšteli  filtratas ir paviršiniai 
vandenys.  
Gamybos padalinyje susidaran iose nuotekose BDS7, skendin i  medžiag  koncentracijos viršija didžiausias leidžiamas koncentracijas, nustatytas AB 
„Klaip dos vanduo“ išleidimui  nuotakyn . Siekiant užtikrinti ir neviršyti  AB „Klaip dos vanduo“ tinklus išleidžiamose nuotekose nustatytas leistinas teršal  
koncentracijas, nuotekos turi b ti papildomai apvalomos. Tam tikslui AB „Grigeo Klaip da“ planuoja atnaujinti Dumpi  nuotek  valymo baro eksploatacij , 
nutiesiant papildom  nuotek  linij  nuo Dumpi  nuotek  valymo rengini  antrinio nusodintuvo iki AB „Klaip dos vanduo” nuotek  valyklos tinkl . 

 

11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos b dai, skirti teršal  išmetimo iš renginio (-i ) prevencijai arba, jeigu tai ne manoma, išmetam  
teršal  kiekiui mažinti.  
Punktas kei iamas pagal esam  ir planuojam  situacij . 
Iš biokuro garo katilo Nr. 3 (šiluminis našumas 17,5 MW) degimo produktai nukreipiami  multiciklon . Multiciklone iš degimo produkt  yra išvalomos 
kietosios dalel s. Po multiciklono degimo produktai nukreipiami  oro pašildytuv , kuriame pašildo  pakur  tiekiam  or  ir yra nukreipiami  kondensacin  
ekonomaizer . Kondensaciniame ekonomaizeryje d mai apvalomi, atiduoda šilum  ir d msiurbio pagalba nukreipiami  plienin  d mtrauk . 
Nuo 2015 met  gruodžio m n. AB „Grigeo Klaip da“ nuotek  valykloje prad jo naudoti mikrobiologin  preparat  Poliflock - LNA. Vadovaujantis sieros 
vandenilio monitoringo duomenimis, prad jus naudoti preparat  nuo, sieros vandenilio koncentracijos iš nuotek  valymo baro pri mimo kameros ir pirminio 
s sdintuvo sumaž jo 10 - 20 kart . 
AB „Grigeo Klaip da“ siekiant sumažinti  aplinkos or  išsiskirian i  teršal  ir kvap  kiek  modernizavo esamus nuotek  valymo renginius. Uždengtos esamos 
nuotek  išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos bei sigyti susidaran io nuotek  dumblo apdorojimo mechaninio nusausinimo renginiai. Ši  
priemoni  panaudojimo tikslas - sumažinti  aplinkos or  išsiskirian i  teršal  ir kvap  kiek  bei sukontroliuoti j  pasklid  išsiskyrim   aplink . Surinktas 
užterštas oras valomas ozonatoriuje. Kiekviename iš uždengt  talp  oras susimaiš s su ozonu ištraukiamas ir nukreipiamas  reaktorius, kur sunaikinama iki 95% 
kvap  sukelian i  molekuli . 
Siekiant sudaryti galimybes nuotek  valykloje susidarant  dumbl  lengviau panaudoti galutiniam realizavimui (be kompostavimo) ir sumažinti iš nuotek  
dumblo kompostavimo aikšteli  išsiskirian i  kvap  emisij , mon  numato modernizuoti susidaran i  atliek  (nuotek  dumblo) tvarkymo veikl . sigijo 



 
 

27 

dumblo mechaninio sausinimo renginius. Prad jus eksploatuoti dumblo sausinimo renginius numatoma, jog visas susidarysiantis ir nusausintas dumblas (be 
kompostavimo aikštel se) pagal sutartis bus perduodamas kitiems atliek  tvarkytojams.  
AB „Grigeo Klaip da“ numato modernizuoti apyvartini  vanden , susidaran i  gamybos procese,  valym . Modernizacijos tikslas - sumažinti taršos (BDS7) 
apkrov  biologiniams nuotek  valymo renginiams. Šios problemos sprendimui numatoma pastatyti anaerobin   bioreaktori . Iš biorektoriaus apvalytos 
nuotekos bus paduodamos tolimesniam valymui  bendrov s biologinius valymo renginius Dumpiuose. Anaerobini  valymo rengini  efektyvumas pagal 
BDS7 siekia apie 80 %.  
Valant nuotekas bendrov s valymo renginiuose Dumpiuose eksploatuojamos dvi sl gin s nuotek  linijos, kuriomis nuotekos pumpuojamos  nuotek  valymo 
bar  Dumpi  k., Klaip dos r. Nuotek  linijoje rengti penki nuorintojai (vantuzai). Linijos nuorinimo metu nemaloni  kvap  mažinimui bendrov  sigijo  
„AirBorn 10“ preparato mobili  išpurškimo sistem . Naudojant „AirBorn“ sistem , iš lengvai transportuojam  rengini  purškiamas skystis su probiotikais, 
sukuriama dulksnos uždanga, kuri naikina ne tik kvapus, bet ir pagrindin  smarv s priežast  - kvap  suk l jus. Mobili išpurškimo sistema nuorinimo metu bus 
naudojama, kai bendrov  atnaujins nuotek  valymo proces  Dumpiuose (vykdys nuotek  išvalym  dalin  j  valym  iki sutartimi su AB „Klaip dos vanduo“ 
nustatyt  teršal  koncentracij ), o galutiniam valymui bus perduodamos  AB „Klaip dos vanduo“ valykl ). 

12. Pagrindini  alternatyv  pareišk jo si lomai technologijai, gamybos b dams ir priemon ms aprašymas, išmetam j  teršal  poveikis aplinkai arba 
nuoroda  PAV dokumentus, kuriuose ši informacija pateikta.  
Nuo 2020-01-07 bendrov je susidaran i  nuotek  valymas nuotek  valymo bare Dumpiuose yra sustabdytas. Visos AB „Grigeo Klaip da“ nuotekos laikinai 
nukreiptos (perjungtos)  AB „Klaip dos vanduo“ nuotek  sistem , ta iau d l j  užterštumo ir be pirminio j  apvalymo nuotekos negali b ti išleidžiamos  AB 
„Klaip dos vanduo“ priklausan ius nuotek  tinklus. 
Tod l kaip alternatyva nuotek  tvarkymui ir siekiant užtikrinti/neviršyti  AB „Klaip dos vanduo“ tinklus išleidžiamose nuotekose nustatytas leistinas teršal  
koncentracijas, numatomas išleidžiam  nuotek  apvalymas. Tam tikslui AB „Grigeo Klaip da“ planuoja atnaujinti Dumpi  nuotek  valymo baro 
eksploatacij , nutiesiant papildom  nuotek  linij  nuo Dumpi  nuotek  valymo rengini  antrinio nusodintuvo iki AB „Klaip dos vanduo” nuotek  tinkl .  
13. Kiekvieno renginio naudojam  technologij  atitikimo technologijoms, aprašytoms Europos S jungos geriausiai prieinam  gamybos b d  (GPGB) 
informaciniuose dokumentuose ar išvadose, palyginamasis vertinimas.  
Punktas atnaujinamas pagal AB „Grigeo Klaip da“ 2019 m. duomenis. 
AB “Grigeo Klaip da“ atitikimo GPGB palyginamasis vertinimas atliktas pagal „Komisijos gyvendinimo sprendimas 2014-09-26, kuriame pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyv  2010/75/ES pateikiamos geriausi  prieinam  gamybos b d  (GPGB) išvados d l plaušienos, popieriaus ir kartono gamybos”. 



 
 

28 

4 lentel . renginio atitikimo GPGB palyginamasis vertinimas 

Eil 
Nr 

Aplinkos komponentai, 
kuriems daromas 
poveikis 

Nuoroda  ES 
GPGB 
informa-cinius 
dokumentus, 
anotacijas 

GPGB technologija Su GPGB taikymu susijusios vert s, vnt. Atitikimas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 
Bendrosios GPGB 
išvados plaušienos ir 
popieriaus pramonei 

Komisijos 
gyvendinimo 

sprendimas  
2014-09-26, 
kuriame pagal 
Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
direktyv  
2010/75/ES 
pateikiamos 
geriausi  
prieinam  
gamybos b d  
(GPGB) 
išvados d l 
plaušienos, 
popieriaus ir 
kartono 
gamybos 
 
 
 
 
 

    

1.1.1 
Aplinkos vadybos 
sistema 

1 GPGB   
Aplinkos vadybos sistema 

a.Vadovyb s sipareigojimas 
b.aplinkos politikos nustatymas 
c.planavimas ir b tin  proced r  rengimas 
d.proced r  gyvendinimas 
e.veiklos parametr  tikrinimas 
f.AVS  veiksmingumo užtikrinimas 
 
 
 

taip 

ISO 14001 bendrov je diegta 2004 m.  
Sertifikatas Nr.87335-2010-AE-LTU-
FINAS 
Už vis  bendrov s veikl  atsako 
bendrov s generalinis direktorius. 
Bendrov s aplinkosaugin  veikl  
koordinuoja ekologas-darbuotoj  saugos 
ir sveikatos specialistas  

Nustatyta integruotos vadybos sistemos 
(kokyb s+aplinkos apsaugos+darbuotoj  
saugos) politika 
Vykdomi vidaus ir išor s auditai siekiant 
nustatyti, ar AVS atitinka numatytas 
priemones ir ar ji tinkamai gyvendinama 
bei palaikoma 
Veiksmingumo tikrinimas ir koregavimo 
veiksmai apima: 
- Monitoring  ir matavimus.  
- Koregavimo ir prevencinius veiksmus; 
- raš  prieži r ; 
- Vadovybin  analiz . 
Sertifikato galiojimas laikinai sustabdytas 
2020-01-17 
 

1.1.2 
 
 
 
 
 

Medžiag  tvarkymas ir 
gera kvedyba 
 
 
 
 

 

2 GPGB   
Geros kvedybos princip  
taikymas 

a.atidžiai rinktis ir kontroliuoti chemines 
medžiagas ir priedus 
b. atlikti chemini  medžiag  s naud  ir 
išeigos analiz , skaitant chemini  
medžiag  kiekius ir toksines savybes 
c. naudoti kuo mažiau chemini  medžiag  

taip 

Chemini  medžiag   (toliau tekste CM) 
naudojama  tiek, kiek reikia galutinio 
produkto rodikliams pasiekti bei rangos, 
vamzdyn  praplovimui. 
CM naudojamos pagal patvirtintas 
bendrov je recept ras.  
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– tik tiek, kiek b tina pagal galutinio 
produkto kokyb s specifikacijas 
d. vengti kenksming j   medžiag  (pvz., 
dispersijos, valymo medžiagos ar paviršinio 
aktyvumo medžiagos , kuriose yra 
nonilfenol-etoksilato)  naudojimo ir 
pakeisti jas mažiau  kenksmingomis 
alternatyvomis 
e. užtikrinti, kad kuo mažiau chemini  
medžiag  patekt   dirvožem  d l nuot kio, 
atmosferini  iškrit  ir netinkamo žaliav , 
produkt  ar liku i  sand liavimo 
d. parengti veiksm  išsiliejus cheminiams 
produktams programa ir geriau izoliuoti 
atitinkami taršos šaltiniai, siekiant išvengti 
dirvožemio ir gruntinio vandens taršos 
g. tinkamai suprojektuoti vamzdyn  ir 
sand liavimo sistemas, kad paviršiai išlikt  
švar s ir juos reik t  mažiau plauti ir valyti 

Kiekvien  m nes  analizuojamos CM 
s naudos. 
CM, turin ios toksini  savybi , 
popieriaus gamyboje nenaudojama; 
nedideli toki  CM kiekiai naudojami 
rengini  praplovimui. 

CM laikomos  po stogu, nustatytose ir 
paženklintose vietose, gamyklin je taroje 
arba iš a/cistern  perpumpuojamos  1 m3 
IBC konteinerius.  
Visoms CM pateikiami  saugos duomen  
lapai (SDL), su kuriais pasirašytinai 
supažindinami darbuotojai. 
Išsiliejus, išbyr jus CM atliekami 
veiksmai, numatyti bendrov s padalini  
aplinkosaugin se instrukcijose. 
Daugumai CM dozavimui naudojamos 
automatin s dozavimo stotys 
Bendrov je vedama Chemini  medžiag  
ir preparat  duomen  ir informacijos 
apskaitos suvestin , teikiama metin  
apskaitos  ataskaita 

3 GPGB.  
Siekiant mažinti organini  
komplekson , (pvz., EDTA ar 
DTPA), kurie n ra lengvai 
biologiškai skaid s,  išskyrim  
balinant peroksidu 

 neaktualu Makulat ra nebalinama 

1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandens ir nuotek   
tvarkymas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 GPGB.  
Siekiant mažinti nuotek  
susidarym   ir taršos apkrov  
sand liuojant ir ruošiant medien  

 neaktualu Mediena neruošiama 

5 GPGB.  
Siekiant mažinti g lo vandens 
naudojim  ir nuotek  
susidarym , GPGB – kuo 
uždaresn  vandens 
sistema, kuri b t  techniškai 
manoma atsižvelgiant  tai, 

a.Vandens naudojimo steb sena ir 
optimizavimas 
b. Vandens recirkuliacijos galimybi  
vertinimas 

c. Pusiausvyros tarp vandens grandin s 
uždarumo ir galim  tr kum   radimas; jei 
reikia, papildomos rangos rengimas 

taip 

a. Vykdoma kasdien  vandens apskaita ir 
kasm nesin  analiz . 
b,,d,,f,,g. .Makulat ros mas s paruošimui 
( plaušinimui, valymui, r šiavimui) 
naudojamas tik apyvartinis vanduo. Dalis 
apyvartinio vandens, naudojamo 
popieriaus gamybos mašinos (PM3)  
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  kokios r šies plaušiena ir 
popierius gaminami; tuo tikslu 
naudojamas toliau išvardyt  
metod  derinys 

d. Mažiau  užteršto sandarinimo vandens iš 
vakuumini  siurbli  atskyrimas ir 
pakartotinis naudojimas 

formavimo procesams , vakuum siurbli  
sandarinimo žiedo sudarymui, išvalomas 
flotatoriuje ir v l pakartotinai 
naudojamas.  

 

Vandens ir nuotek   
tvarkymas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 e. Švaraus aušinimo vandens atskyrimas 
nuo 
užteršto technologinio vandens ir jo 
pakartotinis naudojimas 
f. Pakartotinis technologinio vandens 
naudojimas vietoj g lo vandens (vandens 
recirkuliacija ir uždaros vandens grandin s) 
g. Technologinio vandens (jo dalies) 
valymas vykstant technologiniam procesui, 
kad geresn s kokyb s vanden  b t  galima 
gr žinti  technologin  proces  ar naudoti 
pakartotinai 

 

Šviežias  (Kurši  mari )  vanduo 
naudojamas  biokatilo ekonomaizerio 
aušinimui ir panaudojamas PM3 rangos 
praplovimui bei kai kuri  chemini  
medžiag  tirpal  paruošimui. 
c. atliekama periodin  vamzdyn  apži ra 
ir vandens suvartojimo analiz  
e. biokatilo ekonomaizerio aušinimui 
nenaudojamas švarus geriamas vanduo, o 
naudojamas šviežias (Kurši  mari )  
vanduo 

išvalyt  nuotek  išleidimo 
vietoje metin s vidutin s vert s 

Popieriaus gamyklos, kuriose naudojami 
perdirbti plaušai ir neatliekamas daž  
šalinimas 
nuotek  srautas  1,5–10 m3/t 

taip 
Duomenys už 2019 metus: 
(1 014 890 m3 nuotek /114025 t 
produkcijos) = 8,9   m3/t 

1.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Energijos suvartojimas ir 
energijos vartojimo 
efektyvumas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 GPGB 
 Siekiant mažinti plaušienos ir 
popieriaus gamyklose 
suvartojamo kuro ir energijos 
kiek , GPGB – a 
metodas ir kit  toliau nurodyt  
metod  derinys. 

a. Energijos vadybos sistemos, kuriai 
b dingos 
visos nurodytos ypatyb s, naudojimas: 
i) bendro gamykloje suvartojamos ir 
pagaminamos energijos kiekio vertinimas 
ii) galimybi  gauti energij  iš atliek  
nustatymas, kiekybinis vertinimas ir 
optimizavimas 
iii) optimalaus energijos vartojimo 
steb sena ir užtikrinimas 

taip 

i) Vykdoma kasdien  suvartojamos ir 
pagaminamos energijos apskaita  
ii) grubaus r šiavimo makulat ros 
atliekos  perduodamos  deginimui   UAB 
Fortum Klaip da. Apskaita vykdoma 
GPAIS.  
iii) Vykdoma  kasm nesin  suvartojamos 
ir pagaminamos energijos analiz  

b. Energijos gavyba deginant tas plaušienos 
ir popieriaus gamybos atliekas ir liku ius, 
kuriuose yra daug organini  medžiag  ir 
kuri  šilumingumas didelis; atsižvelgiama  
12 GPGB 

taip 

Gamybos liekanos po smulkaus 
makulat ros r šiavimo, t.y. biomas ,  
kaip biokuras deginamos bendrov s 
biokatilin je (arba jei neatitinka biokuro 
reikalavim  - perduodamos  deginimui   
UAB Fortum Klaip da; vykdomi 
reguliar s biomas s tyrimai.). Atsta ius 
nuotek  valym  bendrov s nuotek  
valykloje,  dumblas bus sausinamas 
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dumblo sausinimo renginiuose ir  
perduodamas  deginimui   UAB Fortum 
Klaip da 

c.Kuo didesnio gamybos procesams 
reikalingo garo ir elektros energijos kiekio 
gavimas bendrai gaminant šilum  ir 
elektros energij  

netaikoma 

Bendrov s katilin je gaminamas tik 
garas. Gaminti elektros energij  reikt  
ženkliai didesnio sudeginamo kuro 
kiekio, did t  tarša. mon  yra mieste, 
tod l nepageidaujamas didesnis oro 
užterštumas.  

d. Perteklin s šilumos naudojimas biomasei 
ir dumblui džiovinti, katilams tiekiamam 
vandeniui bei technologiniam vandeniui 
šildyti, pastatams šildyti ir kt. 

dalinai 
taikoma 

Pertekline šiluma (kondensatu) šildomi 
administracijos pastatai. Kondensaciniu 
ekonomaizeriu biokatilin je šildomas 
technologinis vanduo. Dumblas 
nedžiovinamas, nes yra 14 km atstumu  
nuo  šilumos šaltinio, be to sigyta ranga 
dumblo sausinimui. Biomas  sausinama 
filtrprese, džiovinimas neaktualus 

1.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Energijos suvartojimas ir 
energijos vartojimo 
efektyvumas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 GPGB 
 e. Termokompresori  naudojimas netaikoma 

Netaikoma, nes šiuo metu  naudojamas 
garo sl gio lygio parinkimas pagal faktin  
sl gio poreik  

f. Gar  ir kondensato vamzdži  jungiam j  
detali  izoliavimas 

taip 
f. Garo ir kondensato vamzdžiai, 
jungiamosios detal s izoliuotos.  

g. Efektyviai energij  vartojan i  
vakuumini  sistem  naudojimas vandeniui 
šalinti 

taip 
g.  Vandeniui iš popieriaus juostos šalinti 
naudojami efektyviai energij  vartojantys 
vakuum siurbliai -naujai instaliuojami. 

h. Didelio našumo elektrini  varikli , 
siurbli  ir maišytuv   naudojimas 

taip h. Naudojami ir naujai instaliuojami IE2, 
IE3 efektyvumo klas s varikliai. 

i Dažnio keitikli  naudojimas 
ventiliatoriams,kompresoriams ir 
siurbliams 

taip  i. Dažnio keitikliai naudojami 
daugumoje pozicij - ventiliatoriams, 
siurbliams. Pakeitimai ir valdymo 
atnaujinimai registruojami MOD formoje. 

j. Garo sl gio lygio parinkimas pagal 
faktin  sl gio poreik  

taip  j.Yra naudojamos automatin s garo 
sklend s, kurios pagal technines užduotis 
paduoda reikiam  gamybai garo sl g   
džiovyklinius cilindrus. Bendras garo 
linijos sl gis reguliuojamas katilin se, 
užduodant sl gio užduotis garo katilams. 
Valdo operatoriai 
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1.1.5 Kvapo skleidimas  7 GPGB 
 

I. Taikoma su vandens sistemos uždarumu 
susijusiems kvapams 

  

   

 a. Popieriaus gamyklos procesai, mas s 
rezervuarai ir vandens cisternos, vamzdynai 
ir indai projektuojami taip, kad vandens 
grandin se ir susijusiuose agregatuose b t   
išvengta ilgos išbuvimo trukm s, stovin io 
vandens zon  ir prasto maišymo sri i  ir 
tokiu b du b t  išvengta nevaldomo 
organini  ir biologini  medžiag  nus dimo, 
irimo ir skaidymosi 

taip 

Mas s, nuotek   talpos suprojektuotos 
taip, kad mas , nuotekos be jud jimo 
neišb t  daugiau kaip 4 -5 val. Talpose 
rengtos maišykl s. 

Kas per m nes  atliekamas technologinio 
srauto išdirbimas ir praplovimas 

   

 
b. Kvapus sukelian ioms ir irim  
skatinan ioms bakterijoms naikinti 
naudojami biocidai, dispergentai arba 
oksidatoriai  

taip 

Sulfobakterij  naikinimui ir mažinimui 
sumontuota Buckman chemini  
medžiag  dozavimo stotis. Automatiniu 
b du  nustatytus taškus dozuojamas  
dispergentas ir oksidatorius. 

   

 c. Numatomi vidiniai valymo procesai, 
siekiant sumažinti organini  medžiag  
koncentracij  ir d l j  galint  atsirasti kvap  
apytakinio vandens sistemoje 

taip 
Nustatytu periodiškumu pastoviai 
plaunami mas s baseinai, vamzdynai, 
PM3 ranga 

   

 II. Taikoma su nuotek  valymu ir dumblo 
tvarkymu susijusiems kvapams, kad 
nuotekose ar dumble nesusidaryt  
anaerobin s s lygos 

  

   

 

a. rengiama uždara kanalizacija su 
valdoma ventiliacija, kurioje tam tikrais 
atvejais naudojamos chemin s medžiagos, 
kad susidaryt  mažiau vandenilio sulfido ir 
kad jis oksiduot si 

taip 

Kad  mažiau susidaryt  vandenilio 
sulfido ir kad jis oksiduot si, automatiniu 
b du  nustatytus taškus dozuojamas  
dispergentas ir oksidatorius. Kvap  
išvengimui  nuotekas dozuojamas 
Poliflock LNA. Kvap  mažinimui 
pirminis nusodintuvas bei išlyginamasis 
rezervuaras uždengti, rengta ozonavimo 
sistema  kvap  neutralizavimui 

   

 
b. Vengiama perteklinio išlyginimo 
rezervuar  aeravimo, ta iau palaikomas 
pakankamas maišymas. 

taip 

Nuotek  valykloje išlyginimo rezervuare 
aeravimas nevykdomas; vykdomas 
pastovus srauto jud jimas iš pirminio 
nusodintuvo  išlyginam j , o iš 
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išlyginamojo - pastovus nuotek  
perdavimas siurbliu  aerotank . 

1.1.5 Kvapo skleidimas  
7 GPGB 
 

c. Užtikrinamas pakankamas aeravimo 
rezervuar  aeravimas ir maišymas; 
aeravimo sistema reguliariai tikrinama 

taip 
Užtikrinamas pakankamas aerotanko  
aeravimas ir maišymas; aeravimo sistema 
reguliariai tikrinama 

   
 d. Užtikrinamas tinkamas dumblo antrinio 

nusodintuvo veikimas ir gr žinamojo 
dumblo išsiurbimas 

taip 
Užtikrinamas tinkamas dumblo antrinio 
nusodintuvo veikimas ir gr žinamojo 
dumblo išsiurbimas 

   

 

e. Ribojama dumblo buvimo dumblo 
talpyklose trukm  – dumblas 
nenutr kstamai tiekiamas  sausinimo 
agregatus 

taip 

Nustatytu periodiškumu dumblas 
išpumpuojamas  dumblo kompostavimo 
aikšteles, kuriose rengta drenavimo 
sistema. Dumblo sausinimo ranga 
sigyta, eksploatuoti numatyta atnaujinus 

nuotek  valym  bendrov s nuotek  
valykloje; nusausintas dumblas bus 
perduotas tvarkyti  atliek  deginimo 
rengin  

   
 d. Vengiama laikyti nuotekas išsiliejimo 

baseine ilgiau nei b tina; išsiliejimo 
baseinas laikomas tuš ias 

netaikoma N ra išsiliejimo baseino 

   

 g. Jei naudojamos dumblo džiovyklos, iš 
termin s dumblo džiovyklos išeinan ios 
dujos plaunamos ir (arba) biologiškai 
filtruojamos (pvz., komposto filtrais). 

netaikoma N ra termin s dumblo džiovyklos 

  

 

 h. Vengiama nevalytoms nuotekoms 
naudoti oro aušinimo bokštus naudojant 
plokštinius šilumokai ius 

netaikoma N ra oro aušinimo bokšt  

1.1.6 

Pagrindini  proceso 
parametr  ir teršal  
išmetimo  vanden  ir or  
steb sena 
 

8.GPGB    

 

I. Su teršal  išmetimu  or  
susijusi  pagrindini  proceso 
parametr  steb sena 

Degimo proces  d m  duj  sl gis, 
temperat ra, deguonies, CO ir vandens gar  
kiekis – nuolatin  steb sena 

taip 

Automatizuotoje katilin je vykdomi 
degimo proces  d m  duj  sl gio, 
temperat ros, deguonies, CO ir vandens 
gar  kiekio nuolatin  steb sena. 
Biokatilin je reguliariai stebimi: d m  
duj  sl gis, temperat ra, deguonis. 
2020metais bus prad ta matuoti CO 
išmetimai rankiniu matuokliu. 
Dujin je katilin je: stebima išeinan i  
d m  temperat ra. Kiti parametrai 
matuojami pagal Aplinkos monitoringo 
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program .  
 
 

  
II. Su teršal  išleidimu  vanden  
susijusi  pagrindini  proceso 
parametr  steb sena 

Vandens srautas, temperat ra ir pH - 
nuolatin  steb sena 

taip 
Nuotek  po valymo srauto, temperat ros 
ir pH nuolatin  steb sena vykdoma 

  

P ir N kiekis biomas je, dumblo indeksas, 
amoniako bei ortofosfato perteklius 
nuotekose, mikroskopin  biomas s analiz  
- periodin  steb sena 

neaktualu 

Popieriaus pramon s gamybin se 
nuotekose yra mažai azoto ir fosforo, 
tod l biologinio valymo procese gali b ti 
papildomai dozuojamos tr šos ir P bei N 
kiekis n ra aktualus. Mikroskopin  
biomas s (dumblo) analiz  atliekama 
esant poreikiui, pasteb jus nuokrypius 
nuo prasto technologinio proceso. 

  
Anaerobinio nuotek  valymo vietoje 
susidariusi  bioduj  t rio srautas 
ir CH4 kiekis - nuolatin  steb sena 

netaikoma 
 
Naudojamas  aerobinis nuotek  valymas 

  
H2S ir CO2 kiekis anaerobinio nuotek  
valymo vietoje susidariusiose biodujose - 
periodin  steb sena 

netaikoma 
 
Naudojamas  aerobinis nuotek  valymas 

1.1.6 
 

Pagrindini  proceso 
parametr  ir teršal  
išmetimo  vanden  ir or  
steb sena 
 

 9 GPGB.  
 Reguliari teršal  išmetimo  or  steb sena ir matavimas 

  

  a.NOx ir SO2 Nuolatin  steb sena - Regeneravimo katilas neaktualu Regeneravimo katil  n ra 

  
 Periodin  arba nuolatin  steb sena - Kalki  

degimo krosnis 
neaktualu Kalki  degimo krosni  n ra 

   
 Periodin  arba nuolatin  

steb sena - Specialusis BRS degiklis 
neaktualu Specialiojo BRS degiklio n ra 

   
b.Dulk s Periodin  arba nuolatin  

steb sena - Regeneravimo katilas 
(kraftplaušienos)ir kalki  degimo krosnis 

neaktualu 
Regeneravimo katilo (kraftplaušienos)ir 
kalki  degimo krosnies n ra 

   
 Periodin  steb sena - Regeneravimo katilas 

(sulfitin s plaušienos) 
neaktualu Regeneravimo katil  n ra 

   c. BRS ( skaitant H2S) Nuolatin  steb sena - Regeneravimo katilas neaktualu Regeneravimo katil  n ra 

   
 Periodin  arba nuolatin  steb sena -Kalki  

degimo krosnis ir specialusis BRS degiklis 
neaktualu 

Kalki  degimo krosnies ir specialiojo 
BRS degiklio n ra 

   

 Periodin  steb sena - Pasklidieji 
išmetamieji teršalai iš vairi  šaltini  (pvz., 
plauš  linijos, cistern , skiedr  bunkeri  ir 
kt.) ir silpno kvapo duj   liku iai 

taip 

Sieros vandenilio emisij  kontrol  iš 
stacionari  oro taršos šaltini  vykdoma: 
Nemuno g.2, - 1 kart  ketvirtyje, o 
nuotek   valykloje – 1 k. metuose 
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d. NH3 Periodin  steb sena - Regeneravimo 

katilas, turintis selektyviosios nekatalizin s 
redukcijos (SNKR) funkcij  

neaktualu Regeneravimo katil  n ra 

   10 GPGB    

   
Teršal  išmetimo  vanden  
steb sena 

a. Cheminis deguonies suvartojimas 
(ChDS) arba Bendroji organin  anglis 
(BOA) (1)- Kasdien 

dalinai taip 
Nuotek  taršos kontrol  vykdoma pagal 
patvirtint  Aplinkos monitoringo 
program   – 2 k/m n. 

   
 

b. BDS5 arba BDS7 - Kas savait  (kart  
per savait ) 

dalinai taip 
Nuotek  taršos kontrol  vykdoma pagal 
patvirtint  Aplinkos monitoringo 
program   – 2 k/m n. 

   
 

c. Bendrasis skendin i  medžiag  
(BSM) kiekis - Kasdien 

dalinai taip 
Nuotek  taršos kontrol  vykdoma pagal 
patvirtint  Aplinkos monitoringo 
program   – 2 k/m n. 

   
 

d. Bendrasis azoto kiekis - Kas savait  
(kart  per savait ) 

dalinai taip 
Nuotek  taršos kontrol  vykdoma pagal 
patvirtint  Aplinkos monitoringo 
program   – 2 k/m n. 

   
 

e. Bendrasis fosforo kiekis - Kas savait  
(kart  per savait ) 

dalinai taip 
Nuotek  taršos kontrol  vykdoma pagal 
patvirtint  Aplinkos monitoringo 
program   – 2 k/m n. 

   
 f. EDTA, DTPA - Kas m nes  (kart  per 

m nes ) 
neaktualu Balinimas netaikomas 

    g. AOH (pagal EN ISO 9562:2004) neaktualu Balinimas netaikomas 

   
 h. Atitinkami metalai (pvz., Zn, Cu, Cd, Pb, 

Ni) kart  per metus 
taip 

Sunkieji metalai tikrinami išvalytose 
nuotekose kart  per metus 

1.1.6 
 

Pagrindini  proceso 
parametr  ir teršal  
išmetimo  vanden  ir or  
steb sena 
 

 11 GPGB 
reguliari iš atitinkam  šaltini  
išmetamo bendrojo 
pasklidžiosios redukuotos sieros 
kiekio steb sena ir vertinimas 

Išmetamas bendrasis pasklidžiosios 
redukuotos sieros kiekis gali b ti 
vertinamas periodiškai tiesiogiai matuojant 
ir vertinant pasklidži j  teršal , išmetam  
iš vairi  šaltini  (pvz., plauš  linijos, 
cistern , skiedr  bunkeri  ir kt.), kiek  

 Sieros vandenilio emisij  kontrol  iš 
stacionari  oro taršos šaltini  vykdoma: 
Nemuno g.2, - 
 1 kart  ketvirtyje, o nuotek   valykloje – 
 1 k. metuose 

  
taip 

 

1.1.7 Atliek  tvarkymas  

12 GPGB 
atliek  vertinimo ( skaitant 
atliek  inventorinius aprašus) ir 
tvarkymo sistemos diegimas, kad 
b t  lengviau atliekas naudoti 
pakartotinai, o jei tai 
ne manoma, jas perdirbti, jei 
atliek  perdirbti ne manoma, jas 

a. Skirting  atliek  frakcij  rinkimas 
atskirai ( skaitant pavojing j  atliek  
atskyrim  ir r šiavim ) 

taip 

Visos susidaran ios atliekos r šiuojamos 
j  susidarymo vietoje ir laikomos 
specialioje  atliekos r šiai tinkamoje ir 
pažym toje taroje 

   
b. Tinkam   liku i  frakcij  maišymas 
siekiant gauti mišinius, kuriuos galima 
lengviau utilizuoti 

neaktualu 

Biomas  (gamybos liekanos po smulkaus 
makul. r šiavimo, kai atitinka biokuro 
reikalavimus) gali b ti maišoma su 
biokuru ir deginamos bendrov s 
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kitaip panaudoti biokatilin je  

   
c. Parengiamasis proces  liku i  
apdorojimas prieš j  pakartotin  naudojim  
ar perdirbim  

taip 
Gamybos procese susidariusios 
popieriaus ar kartono mas s atliekos  
perdirbamos broko ar makulat ros sraute 

   
d. Medžiag  atgavimas ir proces  
liku i  perdirbimas gamybos vietoje 

taip 

Gamybos procese susidariusios 
popieriaus ar kartono atraižos 
perdirbamos kartu su perdirbama 
makulat ra 

   
e. Gamybos ar kitoje vietoje vykdoma 
energijos gavyba iš atliek , kuriose yra 
daug organini  medžiag  

taip 

Grubaus makulat ros r šiavimo atliekos 
perduodamos deginimui   UAB „Fortum 
Klaip da“. 
Biomas  (gamybos liekanos po smulkaus 
makulat ros r šiavimo, kai atitinka 
biokuro reikalavimus) gali b ti maišoma 
su biokuru ir deginamos bendrov s 
biokatilin je 
 

   
f. Medžiag  panaudojimas ne gamybos 
vietoje 

taip 

Nuotek  valymo dumblas 
kompostuojamos sand liavimo aikštel se 
Dumpiuose. Gautas kompostas gali b ti 
naudojamas auginam  energetini  
kult r  (gluosni ) tr šimui, rekultivacijai 
ir pan. 

1.1.8 
 

Teršal  išleidimas  
vanden  
 

 13 GPGB 
Chemini  pried , kuriuose yra 
didelis azoto ir fosforo kiekis, 
pakeitimas priedais, kuriuose yra 
mažai azoto ir fosforo 

Taikoma, jei chemini  pried  azotas yra 
biologiškai ne sisavinamas (t. y. jo 
negalima naudoti kaip maistin s medžiagos 
atliekant biologin  valym ) arba jei yra 
maistini  medžiag  perteklius. 

  

 netaikoma 
Priedai, kuriuose yra didelis azoto ir 
fosforo kiekis, nenaudojami 

   

14 GPGB 
Siekiant  priiman iuosius 
vandenis išleisti kuo mažiau 
teršal , GPGB – vis  toliau 
nurodyt  metod  taikymas 

a. Pirminis (fizinis cheminis) valymas taip 

Nuotekos iš bendrov s (Nemuno 2) 
perduodamos valymui  AB „Klaip dos 
vanduo“  tinklus.  Pirminiame 
nusodintuve (pirminis valymas) valomas 
tik kompostavimo aikšteli  filtratas ir 
paviršiniai vandenys. 
Atsta ius nuotek  valym  bendrov s 
valykloje Dumpiuose -nuotekos bus 
valomos biologiniuose nuotek  valymo 
renginiuose (pirminiame nusodintuve) 
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   b. Antrinis (biologinis) valymas taip 

Nuotekos iš bendrov s (Nemuno 2) 
perduodamos valymui  AB „Klaip dos 
vanduo“  tinklus.  
Aerotanke  ir antriniame nusodintuve 
(antrinis biologinis valymas) valomas tik 
kompostavimo aikšteli  filtratas ir 
paviršiniai vandenys. 
Atsta ius nuotek  valym  bendrov s 
valykloje Dumpiuose -nuotekos bus 
valomos biologiniuose nuotek  valymo 
renginiuose (aerotanke, antriniame 

nusodintuve) ir perduodamos  AB 
„Klaip dos vanduo“ valykl  galutiniam 
išvalymui 

   

15 GPGB.  
 

Jei reikia papildomai šalinti organines 
medžiagas, azot  ar fosfor , GPGB – 
1.7.2.2 skirsnyje apib dintas tretinis 
valymas 

neaktualu 
Gamybin se nuotekose yra mažai azoto ir 
fosforo, tod l biologinio valymo procese 
gali b ti papildomai dozuojamos tr šos 

   

16 GPGB. Siekiant iš biologinio 
valymo rengini   
priiman iuosius vandenis išleisti 
kuo mažiau teršal , 
GPGB – vis  toliau nurodyt  
metod  taikymas 

a. Tinkamas biologinio valymo renginio 
projektavimas ir eksploatavimas 

neaktualu 
(laikinai) 

Nuotekos iš bendrov s (Nemuno 2) 
perduodamos valymui  AB „Klaip dos 
vanduo“  tinklus.  
Atsta ius nuotek  valym  bendrov s 
valykloje Dumpiuose, eksploatacija 
numatoma vykdyti  pagal gamintojo 
rekomendacijas, galutin  nuotek  valym  
vykdant  AB „Klaip dos vanduo“ 
valykloje 

   b. Reguliari aktyviosios biomas s kontrol  taip 

Atsta ius nuotek  valym  bendrov s 
valykloje Dumpiuose, reguliariai -1k/d -
kontroliuojama gr žinamojo ir veikliojo 
dumblo koncentracija 

   

 
c. Maistini  medžiag  (azoto ir fosforo) 
tiekimo reguliavimas pagal faktin  
aktyviosios biomas s poreik  

taip 

Atsta ius nuotek  valym  bendrov s 
valykloje Dumpiuose, tr šas numatoma 
dozuoti pagal poreik  priklausomai  nuo 
atitekan i  per par  nuotek  debito bei 
nuotek  BDS7  koncentracij   
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1.1.9 
 
 

Triukšmo skleidimas  
 
 

 

17 GPGB 
Siekiant mažinti plaušienos ir 
popieriaus gamybos sukeliam  
triukšm , GPGB – toliau 
nurodyt  
metod  derinys 

a. Triukšmo mažinimo programa  
 

neaktualu 

Triukšmo mažinimo programa  n ra 
paruošta, nes triukšmo faktinis  lygis 
aplinkoje neviršija nustatyt  norm , o  
darbo vietose, esant poreikiui, 
naudojamos kolektyvin s ir asmenin s 
saugos priemon s 

   
b. Strateginis rangos, agregat  
ir pastat   išd stymo planavimas 

taip 
Visi  technologiniai renginiai (triukšmo 
šaltiniai) yra uždarose patalpose 

   
c. Veiklos ir valdymo metodai pastatuose, 
kuriuose rengta triukšm  skleidžianti 
ranga 

taip 

Taikomi šie metodai: 
— siekiant išvengti gedim , atliekamos 
prevencin s periodin s vis  rengini  
apži ros pagal nustatytas užduotis  
— uždaromos patalp  durys ir langai, 
— rang  eksploatuoja patyr  darbuotojai 

   
 d. Triukšm  skleidžian ios rangos ir 

agregat  
naudojimas uždaroje erdv je 

taip 
Visi  technologiniai renginiai (triukšmo 
šaltiniai) yra uždarose patalpose 

   
 e. Mažiau triukšmo skleidžian ios rangos 

ir rangoje bei ortakiuose taisyt   garso 
slopintuv  naudojimas 

taip 
Gamybinio padalinio patalpose rengtos 
uždaros operatorin s 

   
 f. Vibracijos izoliacija 

 
taip 

Ventiliatoriai  stovi ant pagrindo, 
naudojant  antivibracines gumines vores.  

   
 g. Pastat  garso izoliacija 

 
taip 

Oro išmetimo vamzdžiai prie ventiliatori  
sujungti per minkštas jungtis. 
Gamybinio padalinio patalpose rengtos 
uždaros operatorin s. 
Biokuro katilin s sienos yra  iš 
daugiasluoksn s plokšt s su mineralin s 
vatos užpildu. Biokuro katilin je 
sumontuoti plastikiniai langai. Biokuro 
sand lio betonin s sienos yra   25 cm 
storio. 
Biokuro katilin s pagrindini  
ventiliatori  korpusas ir oro bei degimo 
produkt  vamzdynas izoliuotas akmens 
vata.  

   

 

h. Triukšmo mažinimas 
 

taip 
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1.1.9 
 
 

Triukšmo skleidimas  
 
 

 

17 GPGB 
 

i.Didesni  medienos apdirbimo mašin  
naudojimas, kad medienos k limas bei 
transportavimas trukt  trumpiau, o 
paleidžiant r stus kristi ant rietuvi  ar ant 
past mos stalo b t  keliama mažiau 
triukšmo. 

neaktualu 
Medienos apdirbimo mašinos 
nenaudojamos 

   

 j. Patobulinti darbo metodai, pvz., r stai 
paleidžiami kristi  rietuves ar ant past mos 
stalo iš mažesnio aukš io; apie triukšmo 
lyg  nedelsiant 
persp jami darbininkai 

neaktualu R stai nenaudojami 

1.1.10 
Eksploatavimo 
nutraukimas 

 

18 GPGB.  
Siekiant išvengti taršos rizikos, 
kai nutraukiamas gamyklos 
eksploatavimas, GPGB – toliau 
nurodyt  bendr j  metod  
taikymas 

a.Užtikrinti, kad požemini  talpykl  ir 
vamzdyn  b t  išvengiama projektavimo 
etapu arba j  išd stymas b t  gerai 
žinomas ir užfiksuotas dokumentuose 

taip 
Požemini   nuotek   linij  išd stymas 
užfiksuotos dokumentuose, br žiniuose. 
Požemini  talpykl  n ra 

 

 

 
b. Parengti nurodymus d l gamybos 
rangos, talpykl  ir vamzdyn  ištuštinimo 

taip 
Parengtas ir 2018 m.  patvirtintas  
bendrov s Atliek  tvarkymo veiklos 
nutraukimo planas 

  

 c. Užtikrinti, kad gamykla b t  uždaroma 
tvarkingai, pvz., kad teritorija b t  išvalyta 
ir sutvarkyta. Jei manoma, tur t  b ti 
apsaugotos nat ralios dirvožemio funkcijos 

taip 
Parengtas ir 2018 m.  patvirtintas  
bendrov s Atliek  tvarkymo veiklos 
nutraukimo planas 

   

 
d. diegti steb senos, vis  pirma gruntinio 
vandens steb senos, program , siekiant 
nustatyti galim  b sim  poveik  gamyklos 
teritorijoje ar jos apylink se 

taip 

Pagal patvirtint   Aplinkos monitoringo 
program  vykdomas požeminio vandens 
monitoringas Dumpiuose, nuotek  
valyklos teritorijoje. Periodiškumas  - 1 k. 
metuose 

   

 e. Parengti ir tur ti rizikos analize 
grindžiam  gamyklos uždarymo ar 
eksploatavimo nutraukimo program , 
kurioje uždarymo darb  organizavimas 
pateikiamas skaidriai ir atsižvelgiant  
vietos specifines s lygas 

taip 
Parengtas ir 2018 m  patvirtintas  . 
bendrov s Atliek  tvarkymo veiklos 
nutraukimo planas 

1.2 
GPGB išvados d l 
kraftplaušienos gamybos 
proceso 

 
 

 netaikoma 
Kraftplaušienos  gamybos procesas 
nevykdomas 

1.3 
GPGB išvados d l 
sulfitin s plaušienos 
gamybos proceso 

 
 

 netaikoma 
Sulfitin s plaušienos gamybos procesas 
nevykdomas 
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1.4 

GPGB išvados d l 
mechanin s plaušienos ir 
chemin s mechanin s 
plaušienos gamybos 

 

 

 netaikoma 
Mechanin s plaušienos ir chemin s 
mechanin s plaušienos gamybos 
nevykdomos 

1.5 GPGB išvados d l makulat ros perdirbimo     

1.5.1 Medžiag  tvarkymas  
42 GPGB.  
Siekiant išvengti dirvožemio ir 
gruntinio vandens taršos ar 
mažinti jos rizik  ir siekiant 
sumažinti v jo išpustomos 
makulat ros kiek  ir nuo 
makulat ros aikštel s 
sklindan i  dulki  kiek , GPGB 
– vieno ar keli  toliau nurodyt  
metod  taikymas 

a. Makulat ros sand liavimo zonos 
paviršiaus padengimas kieta danga - 
Taikoma visuotinai 

taip 
Makulat ros sand liavimo aikštel s 
padengtos asfaltuota danga 

   

b. Užteršt  paviršini  nuotek  nuo 
makulat ros sand liavimo zonos 
surinkimas ir valymas nuotek  valymo 
renginyje 

taip 

Paviršin s nuotekos  nuo  makulat ros 
sand liavimo zonos surenkamos ir 
valomos  kartu su gamybin mis 
nuotekomis  

   
c. Makulat ros aikštel s teritorijos 
aptv rimas tvora, kad makulat ros 
neišnešiot  v jas - Taikoma visuotinai 

taip 
Makulat ros aikštel s teritorija aptverta 
tvora 

   

 d. Reguliarus sand liavimo zonos valymas, 
tak  šlavimas ir nutekam j  grioveli  
šulin li  ištuštinimas, kad b t  išmetama 
mažiau dulki  – mažiau popieriaus atplaiš  
ir plauš  išnešiot  v jas, mažiau popieriaus 
b t  sumaigoma d l jud jimo gamybos 
vietoje (d l ši  priežas i  gali b ti 
išmetama papildomai dulki , ypa  sausuoju 
met  laiku) - Taikoma visuotinai 

taip 
Makulat ros sand liavimo aikštel s 
valomos reguliariai 

   

 

e. Popieriaus ryšuli  ar palaido popieriaus 
laikymas po stogu, kad medžiagos b t  
apsaugotos nuo atmosferos poveikio 
(dr gm s, mikrobiologinio skaidymo 
proces  ir kt.)- Taikymas gali b ti ribotas 
d l teritorijos dydžio. 

taip 

Makulat ra laikoma  tik supakuota  
pakus. Dalis supakuotos makulat ros 
sand liuojama atvirose aikštel se, dalis – 
po stogu. Gamybos procesui makulat ros 
dr gm  takos neturi. Makulat ra 
aikštel se  pastoviai atnaujinama-
pirmiausiai perdirbama anks iau atvežta 
makulat ra, tod l mikrobiologiniai 
skaidymo procesai nevyksta. 

1.5.2 
 
 

Nuotekos ir  vanden  
išleidžiami teršalai 
 
 

 

43 GPGB. Siekiant mažinti g lo 
vandens naudojim , nuotek  
sraut  ir vandens tarš , GPGB – 
toliau nurodyt  metod  derinys 

a. Vandens sistem  atskyrimas (1.7.2.1.) taip 

Makulat ros mas s paruošimui 
(plaušinimui, valymui, r šiavimui) 
naudojamas tik apyvartinis vanduo. 
Šviežias (Kurši  mari )  vanduo 
naudojamas  biokatilo ekonomaizerio 
aušinimui ir panaudojamas PM3 rangos 
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praplovimui bei kai kuri  chemini  
medžiag  tirpal  paruošimui 

   
b. Technologinio vandens priešpriešinis 
srautas ir vandens recirkuliacija (1.7.2.1.) 

taip 
Panaudotas praplovimuose šiltas šviežias 
vanduo toliau kaip apyvartinis vanduo 
paduodamas plaušinimui 

   
c. Dalinis biologinio valymo renginyje 
išvalyt  nuotek   panaudojimas 

neaktualu 
Nuotek  valymo renginiai yra 14 km nuo 
bendrov s, už miesto. Ekonomiškai 
netikslinga gr žinti   bendrov  

   
d. Apytakinio vandens skaidrinimas 
(1.7.2.1.) 

taip 

Dalis apyvartinio vandens, naudojamo 
popieriaus mašinos (PM3)  formavimo 
procesams, vakuum siurbli  sandarinimo 
žiedo sudarymui, išvalomas flotatoriuje, 
taikant flotacij  ištirpusiu oru. 

1.5.2 
 
 

Nuotekos ir  vanden  
išleidžiami teršalai 
 
 

 

44 GPGB. Siekiant gamyklose, 
kuriose perdirbama makulat ra, 
išlaikyti tinkam  vandens 
grandini  sistem  uždarum  ir 
išvengti galimo neigiamo 
poveikio d l didesnio 
pakartotinio technologinio 
vandens naudojimo,GPGB – 
vieno ar keli  toliau nurodyt  
metod  taikymas 

a. Technologinio vandens kokyb s 
steb sena ir kontrol (1.7.2.1.) 

taip 

Samdoma firma periodiškai periodiškai 
pateikia technologinio vandens 
užterštumo rodiklius. Vykdoma 
technologinio vandens kasdien  apskaita 
ir steb jimas pagal matavimo prietais  
parodymus 

  

b. Biologin s pl vel s susidarymo 
prevencija ir jos šalinimas pasitelkus 
metodus, kuriuos taikant išmetama kuo 
mažiau biocid  (1.7.2.1.) 

taip 

Sulfobakterij  naikinimui ir mažinimui 
sumontuota Buckman chemini  
medžiag  dozavimo stotis. Automatiniu 
b du  nustatytus taškus dozuojamas  
dispergentas ir oksidatorius. 

  
c. Kalcio iš technologinio vandens 
šalinimas taikant valdom  kalcio karbonato 
nusodinim  (1.7.2.1.) 

taip 
Flotatoriuje taikoma flotacija  ištirpusiu 
oru 

  

45 GPGB. Siekiant išvengti 
vandens taršos ir iš visos 
gamyklos su nuotekomis  
priiman iuosius vandenis išleisti 
mažiau teršal , GPGB – 
tinkamas 13, 14, 15, 16, 43 bei 
44 GPGB aprašuose nurodyt  
metod  
derinys  

18 lentel  „Su GPGB siejami išmetam j  
teršal  kiekiai, taikomi integruotai 
gaminant popieri  ir karton  iš vietoje 
pagamint  (nepašalinus daž ) perdirbt  
plauš  plaušienos  priiman iuosius 
vandenis tiesiogiai išleidžiamoms 
nuotekoms”  
Metinis  vidurkis, kg/t: 
ChDS – 0,41-1,4; 
Bendrasis skendin i  medžiag  (BSM) 
kiekis  - 0,02–0,2 2 
Bendrasis azoto kiekis 0,008–0,09 

dalinai 

2019 met  duomenys 
Metinis  vidurkis, kg/t: 
ChDS – 2,142   
Bendrasis skendin i  medžiag  (BSM) 
kiekis  - 0,179 
Bendrasis azoto kiekis – 0,056 
Bendrasis fosforo kiekis – 0,002 
Adsorbuojamieji organiniai halogenidai 
(AOH) – neaktualu  
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Bendrasis fosforo kiekis - 0,001–0,005 3

Adsorbuojamieji organiniai halogenidai 
(AOH) 0,05 (dr gmei atsparus popierius) 
1 Gamyklose, kuri  vandens grandin s 
visiškai uždaros, ChDS neišmetama. 
2 Esamos gamyklos gali išmesti iki 0,45 
kg/t – d l vis blogesn s makulat ros 
kokyb s ir d l to, kad sud tinga nuolat 
tobulinti nuotek  rengin . 
3 Gamykloms, kuri  nuotek  srautas yra 5–
10 m3/t, viršutin  intervalo riba yra 0,008 
kg/t. 

1.5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energijos suvartojimas ir 
energijos vartojimo 
efektyvumas 
 
 
 
 
 
 

46 GPGB. 
 GPGB – elektros energijos 
suvartojimo mažinimas 
popieriaus iš perdirbt  plauš  
gamyklose, 
taikant toliau nurodyt  metod  
derin  

a. Didelio homogeniškumo plaušinimas 
makulat rai  atskirus plaušelius suskaidyti 
Taikoma visoms naujoms gamykloms ir 
esam  gamykl  svarbaus atnaujinimo 
atveju. 

netaikoma 

Popieriaus gaminimo   mašina paleista 
1974 metais 
 
 
 

b. Veiksmingas r šiavimas pagal dyd  
optimizuojant rotori  konstrukcij , sietinius 
r šiuotuvus ir j  veikim  taip , kad 
b t  galima naudoti mažesn  rang , kuri 
suvartoja mažiau energijos 

taip 
Rotori  konstrukcija, sietiniai r šiuotuvai 
parenkami atsižvelgiant  r šiuojamos 
makulat ros mas s daleli  dyd  

   

 
 

c. Popieriaus mas s ruošimo taupant 
energij  koncepcija: kuo anks iau  per 
antrinio plaušinimo proces  atskirti 
priemaišas, naudoti mažiau mašin  dali  
bei naudoti optimalias mašin  dalis ir taip 
riboti plauš  perdirbimo energijos imlum  
 

taip 

Taikomas dviej  pakop - pirminio ir 
smulkiojo -  makulat ros srauto valymas 
ir r šiavimas, kurio metu pilnai 
atskiriamos visos priemaišos 

1.6.1 
Nuotekos ir  vanden  
išleidžiami teršalai 

 47 GPGB.  
Siekiant mažinti nuotek  
susidarym , GPGB – toliau 
nurodyt  metod  derinys 

a. Optimalus rezervuar  ir ind  
projektavimas ir konstrukcija (1.7.2.1.) 

taip 
Nuotek  talpose rengtas automatinis 
nuotek   lygio valdymas 

   
b. Plauš  bei užpildo atgavimas ir 
apytakinio vandens valymas - Taikoma 
visuotinai (1.7.2.1.) 

taip 
Flotatoriuje surinktas plaušas ir 
gamybinis brokas gr žinami    gamybos 
proces  

   

 
c.Vandens recirkuliacija - 
Taikoma visuotinai. (1.7.2.1.) 
 

taip 

Dalis apyvartinio vandens, naudojamo 
popieriaus mašinos (PM3)  formavimo 
procesams, vakuum siurbli  sandarinimo 
žiedo sudarymui, išvalomas flotatoriuje, 
taikant flotacij  ištirpusiu oru, ir v l 
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panaudojamas 

   

 
d.Popieriaus mašinos purškiam j  tais  
optimizavimas - Taikoma visuotinai. 
(1.7.2.1.) 

taip 

Naudojami osciliuojantys mechanizmai, 
kuri  greitis ir tarpai tarp purkštuk  
purkštuvuose nustatomi pagal naudojam  
tinkl , audekl  ilgius ir PM3 greit  

   48 GPGB.  
Siekiant mažinti g lo vandens 
naudojim  specialiosios 
paskirties popieriaus gamyklose 
ir iš j   vanden  išleidžiam  
teršal  kiek , GPGB – toliau 
nurodyt   metod  derinys 

a. Geresnis popieriaus gamybos planavimas 
- Taikoma visuotinai 

neaktualu 
mon  n ra  specialiosios paskirties 

popieriaus gamykla 

   
b. Vandens grandini  pritaikymas 
atsižvelgiant  pakeitimus - Taikoma 
visuotinai 

neaktualu 
mon  n ra  specialiosios paskirties 

popieriaus gamykla 

   
c. Nuotek  valymo renginio parengtis 
atsižvelgiant  pakeitimus - Taikoma 
visuotinai  

neaktualu 
mon  n ra  specialiosios paskirties 

popieriaus gamykla 

   
 d. Broko atskyrimo sistemos ir ind  talpos 

pritaikymas - Taikoma visuotinai 
neaktualu 

mon  n ra  specialiosios paskirties 
popieriaus gamykla 

   

 e. Chemini  pried  (pvz., riebalams ir 
(arba) vandeniui nelaidži  medžiag ), 
kuriuose yra perfluorint j  ar 
polifluorint j  jungini  
arba kurie prisideda prie j  susidarymo, 
išsiskyrimo mažinimas Taikoma tik 
gamykloms, gaminan ioms riebalams ar 
vandeniui atspar  popieri . 

neaktualu 
mon  n ra  specialiosios paskirties 

popieriaus gamykla 

   

 f. Per jimas prie produkt  pagalbini  
medžiag , kuriose yra mažai AOH (pvz. 
toki , kuriomis b t  galima pakeisti 
dr gmei atsparias medžiagas, kuri  
pagrindas yra epichlorhidrino dervos) 
Taikoma tik gamykloms,gaminan ioms 
dr gmei labai atspari  r ši  popieri  

neaktualu 
mon  n ra  specialiosios paskirties 

popieriaus gamykla 

1.6.1 
 
 
 
 
 
 

Nuotekos ir  vanden  
išleidžiami teršalai 
 
 
 
 
 

 49 GPGB.  
Siekiant mažinti kreidavimo 
skend  ir rišikli  sukeliam  
tarš , d l kurios gali sutrikti 
biologinio atliek  valymo 
renginio veikimas, GPGB – 

toliau nurodyto a metodo 
taikymas, o jei tai techniškai 
ne manoma, toliau nurodyto b 

a. Kreidavimo skendos atgavimas ir (arba) 
pigment  perdirbimas ži r. pastaba 

neaktualu Nenaudojamas kreidavimo procesas 

 

b. Nuotek , kuriose yra 
kreidavimo skendos, 
parengiamasis valymas -  Taikoma 
visuotinai 

neaktualu Nenaudojamas kreidavimo procesas 
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metodo taikymas 

   

50 GPGB.  
Siekiant išvengti vandens taršos 
ir iš visos gamyklos su 
nuotekomis  priiman iuosius 
vandenis 
išleisti mažiau teršal , GPGB – 
tinkamas 13, 14, 15, 47, 48 bei 
49 GPGB aprašuose nurodyt  
metod  
derinys. 

20 lentel  „Su GPGB siejami išmetam j  
teršal  kiekiai, taikomi iš neintegruotos 
popieriaus ir kartono (išskyrus specialiosios 
paskirties popieri ) gamyklos  
priiman iuosius vandenis tiesiogiai 
išleidžiamoms nuotekoms” 
Metinis  vidurkis, kg/t: 
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) - 
0,15–1,5 1 
Bendrasis skendin i  medžiag  (BSM) 
kiekis -0,02–0,35 
Bendrasis azoto kiekis  - 0,01–0,1;  
0,01–0,15 (minkštasis popierius) 
Bendrasis fosforo kiekis - 0,003–0,012 
Adsorbuojamieji organiniai halogenidai 
(AOH) -0,05 (dekoratyvinis ir dr gmei 
atsparus popierius) 
1 Poligrafinio popieriaus gamykl  atveju 
viršutin  intervalo riba nurodoma 
gamykloms, kuriose popieriui kreiduoti 
naudojamas krakmolas 
BDS koncentracija išvalytose nuotekose 
turi b ti nedidel  (apie 25 mg/l, matuojama 
24 val. sud tiniame m ginyje). 

neaktualu 

Taikoma neintegruotoms gamykloms, nes 
AB ”Grigeo Klaip da” yra integruota  
gamykla t.y. mas  popieriui ir popierus 
gaminami toje pa ioje vietoje  

1.6.2 
 
 
 
 
 

Teršal  išmetimas  or  
 
 
 
 
 

 

51 GPGB. 
 Siekiant mažinti iš autonomini  
ir  gamybos linij  integruot  
kreidavimo rengini  išmetam  
LOJ kiek , GPGB – tokios 
kreidavimo skendos recept ros 
(sud ties) parinkimas, kuri leist  
sumažinti išmetam  LOJ kiek  

 neaktualu Kreidavimas nenaudojamas 
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1.6.3 Atliek  susidarymas  
52 GPGB.  
Siekiant kuo labiau sumažinti 
šalintin  kiet j  atliek  kiek , 
GPGB – atliek  susidarymo 
prevencija ir j  perdirbimas, 
naudojant toliau nurodyt  
metod  derin  (žr. bendr sias 20 
GPGB išvadas). 

a.Plauš  bei užpildo atgavimas ir 
apytakinio vandens valymas Žr. 1.7.2.1 
skirsn . - Taikoma visuotinai. 

taip 
Flotatoriuje surinktas plaušas gr žinamas   
 gamybos proces  

   

b. Broko recirkuliacijos sistema 
Surenkamas skirting  popieriaus gamybos 
proceso etap  brokas, atliekamas antrinis 
plaušinimas ir plaušai gr žinami  plauš  
mas . Taikoma visuotinai. 

taip 
Gamybinis brokas plaušinamas ir 
gr žinamas  gamybos proces  

   
 c.Kreidavimo skendos atgavimas 

ir (arba) pigment perdirbimas  Žr. 1.7.2.1 
skirsn  

neaktualu Kreidavimas nenaudojamas 

   

 d.Pakartotinis pirminio nuotek  valymo 
plauš  dumblo naudojimas Gamybos 
procese gali b ti pakartotinai naudojamas 
pirminio nuotek  valymo dumblas, kuriame 
yra daug plauš . Taikymas gali b ti ribotas 
d l produkt  kokyb s reikalavim . 

netaikoma 
Ekonomiškai nenaudinga -nuotek  
valymo renginiai randasi 14 km  nuo 
gamybos 

 
 
 

Energijos suvartojimas ir 
energijos vartojimo 
efektyvumas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

53 GPGB.  
Siekiant mažinti šilumin s 
energijos ir elektros energijos 
suvartojim , GPGB – toliau 
nurodyt  metod  derinys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Energij  taupantys r šiavimo metodai 
(rotori  konstrukcijos, sietini  r šiuotuv  ir 
j  veikimo optimizavimas) - Taikoma 
naujoms gamykloms arba svarbaus 
atnaujinimo atveju. 

taip 

Pirminio makulat ros valymo bare 
naudojami specialios konstrukcijos  
r šiuotuv  sietai su briaunomis, kurie 
kartu atlieka ir plaušinimo funkcij . 
Smulkaus valymo bare  pastatyti naujos 
konstrukcijos plyšiniai r šiuotuvai 

b Geriausia praktika paremtas malimas, 
kartu atgaunant šilum  iš mal n .   

neaktualu Gamybos procese  mal nai nenaudojami 

c. Optimizuotas sausinimas popieriaus 
mašinos presavimo sekcijoje (plataus 
užgriebio presas). Netaikoma minkštajam 
popieriui ir daugeliui specialiosios 
paskirties popieriaus r ši . 

netaikoma 
Svarstomos galimyb s ateityje diegti 
modernizuojant popieriaus gamybos 
mašin  

d.Gar  kondensato atgavimas ir 
veiksming  sistem  šilumai iš išleidžiamo 
oro atgauti naudojimas. - Taikoma 
visuotinai 

taip 
Optimaliai išnaudojama likutin  
kondensato šiluma oro bei patalp  
šildymui.  

e.Garo tiesioginio naudojimo mažinimas 
kruopš iai integruojant procesus (pvz., 
remiantis energijos imlumo (angl. pinch) 
analize. Taikoma visuotinai 

taip 

Šviežias  (Kurši  mari )  vanduo, 
naudojamas popieriaus gamyboje,  
pašildomas biokatilin je kondensaciniu 
ekonomaizeriu. Šildant ekonomaizeriu 
vanden  technologijai  -sušildoma  
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Energijos suvartojimas ir 
energijos vartojimo 
efektyvumas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
53 GPGB.  
 

popieriaus juosta, mažiau  naudojama 
garo 

f. Labai naš s mal nai.  neaktualu Gamybos procese mal nai nenaudojami 
g Esam  mal n  veiksenos optimizavimas 
(pvz., energijos veikiant be apkrovos 
reikalavim  sumažinimas). 
Taikomavisuotinai. 

neaktualu Gamybos procese  mal nai nenaudojami 

h. Optimali siurbli  konstrukcija, siurbli  
tolydžiojo reguliavimo pavaros, pavaros be 
reduktoriaus Taikoma visuotinai. 

taip 
Siurbliai turi dažnio keitiklius. 
Vakuumsiurbliai yra be reduktori .  

i. Pažangiosios malimo technologijos. 
Taikoma visuotinai. 

neaktualu Gamybos procese  mal nai nenaudojami 

j. Popieriaus juostos šildymas garo 
kameroje siekiant gerinti vandens šalinimo 
savybes ar didinti sausinimo paj gumus. 
Netaikoma minkštajam popieriui ir 
daugeliui specialiosios paskirties popieriaus 
r ši  

taip 

Šildant ekonomaizeriu švieži  vanden  
technologijai  -sušildoma  popieriaus 
juosta, mažiau sunaudojama garo 
gamybos procese.  

k. Optimizuotos vakuumin s sistemos 
(pvz., turboventiliatoriai vietoj siurbli  su 
vandens žiedu. Taikoma visuotinai. 

taip 
Taikoma kai reikia naudoti  žemo 
vakuumo (iki 15 kPas) dydžius. 

l. Energijos gamybos optimizavimas ir 
skirstomojo tinklo prieži ra. Taikoma 
visuotinai. 

taip 

Pastoviai atliekama rangos bei energijos 
skirstomojo tinklo  prieži ra, siekiant 
mažinti šilumos nuostolius. Vykdoma 
garo, kondensato, mas s linij  izoliacija.  

m. Šilumos atgavimo, oro sistemos, 
izoliacijos optimizavimas. Taikoma 
visuotinai. 

taip 
Izoliuotos garo, kondensato, mas s  
linijos.  

n. Labai naši  varikli  (EFF1) naudojimas. 
Taikoma visuotinai. 

taip 
Naujai instaliuojami IE2, IE3 klas s 
varikliai. 

o. Purškiamojo vandens pašildymas 
šilumokai iu. Taikoma visuotinai. 

taip 
Visas purškiamas vanduo, naudojamas 
rangos praplovimui,   pašildomas 

ekonamaizeriu 

p. Atliekin s šilumos naudojimas dumblui 
džiovinti arba sausintosios biomas s 
savyb ms gerinti. Taikoma  visuotinai. 

neaktualu 

Nuotek  valymo renginiai randasi 14 km 
nuo bendrov s, kur gaminama šiluma;  
neekonomiška b t  dumbl  transportuoti 
14 km. Atliekin  šiluma panaudojama 
patalp  šildymui 
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q. Šilumos atgavimas iš ašini  p stuv  (jei 
naudojama)  džiovinimo gaubt  tiekiamam 
orui šildyti. Taikoma visuotinai. 

taip 

Ištrauktas iš džiovyklos karštas dr gnas 
oras šildo tiekiam  po PM3 džiovinimo 
gaubtu  bei   tarpcilindrines džiovyklos 
d žes  tiekiam  or  

r. Šilumos atgavimas iš oro, kuris 
išleidžiamas iš džiovinamojo gaubto su 
laistomuoju bokštu. Taikoma visuotinai. 

netaikoma 
Kaip šilumos atgavimo sistema  
naudojams sistema oras-oras 

s. Šilumos atgavimas iš infraraudonojo 
ištraukto karšto oro. Taikoma visuotinai. 

netaikoma 

 
 
 
 
14. Informacija apie avarij  prevencijos priemones (arba nuoroda  Saugos ataskait  ar ekstremali j  situacij  valdymo plan , jei jie pateikiami 
paraiškoje).  
Punktas nekei iamas, informacija perkeliama iš turimo TIPK leidimo 

Siekiant išvengti aplinkos taršos susidarius avarin ms situacijoms, mon je parengtas, patvirtintas ir pastoviai perži rimas Avarini  atvej , galin i  tur ti 
poveik  aplinkai, s rašas. Šiame s raše nurodyti cech  ir darb  pavadinimai, avarin s situacijos ir veiksmai likviduojant avarin  situacij . S raše, taip pat, 
pateiktos nuorodos  aplinkos apsaugos instrukcijas, sudarytas vis  mon s padalini  darbuotojams. Avarini  atvej , galin i  tur ti poveik  aplinkai, s rašas 
pateiktas 7 priede. 
Bendrov je sudaryta ekstremali  situacij  valdymo grup  (ESVG), kurios pirmininkas – technikos direktorius, bei civilin s saugos formuot s: gaisr  gesinimo 
grup ; sanitarin  grup ; ryši  ir informacijos grup ; valdybos ir gelb jimo grup . 
Pagal civilin s saugos reikalavimus 1 kart  metuose pravedami mokymai, treniruot s, pratybos, kuriose dalyvauja su avarin mis situacijomis susij  darbuotojai. 
Avarij  prevencijos ir likvidavimo priemon s: 

AB„Grigeo Klaip da” (Nemuno g.2, Klaip da): 
1. teritorijoje rengti 4 šakotinio tipo hidrantai vandens hidrantai išor s gaisr  gesinimui; 
2. gamybin se ir kt. patalpose išd styti  185 milteliniai gesintuvai nedideli  gaisr   gesinimui; 
3. patalpose rengti 68 priešgaisriniai iaupai su žarnomis; 
4. popieriaus gaminimo mašinos (PM3) džiovyklin je dalyje rengta automatin  gaisro gesinimo sistema; 
5. logistikos skyriuje, pirminio valymo bare (naujai diegta  priešgaisrin  signalizacija), kartono gamini  ceche, administracijoje rengta priešgaisrin  

signalizacija. Ji tikrinama kas ketvirt  (kartono gamini  ceche, administracijoje -1 kart  per metus ; 
6. 1 kart  metuose tikrinama elektros j gos kabeli  izoliacijos varža; 
7. atskirose patalpose saugomos skirtingoms grup ms priskiriamos pavojingos medžiagos. Kiekvienoje sand liavimo patalpoje yra po talp  chemini  medžiag  

surinkimui, rengta chemini  medžiag  talp  plovimo vieta; 
8. katilin :  

rengti  3 uždujinimo signalizatoriai, kurie jutikliais fiksuoja duj  nutek jim  (dirba 3 režim  zonose: norma; d mesio-dujos; avarinis stabdymas). 
rengta d min -spindulin  priešgaisrin  signalizacija, kuri suveikia padid jus temperat rai ir d m  koncentracijai. Sistema tikrinama 1 k./m n. 
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9. biokuro katilin : 
rengta d min -spindulin  priešgaisrin  signalizacija, kuri suveikia padid jus temperat rai ir d m  koncentracijai. Sistema tikrinama 1 k./m n. 
rengti temperat riniai davikliai, kurie suveikia, kai temperat ra patalpoje pakyla virš 70o. 
rengti barjero davikliai (6 biokuro sand lyje, 3 biokatilin je), kurie suveikia d mams patekus  davikli  zon . 

Nuotek  transportavimas 14 km iš Klaip da, Nemuno g.2  bendrov s nuotek  valymo renginius Dumpiuose: 
10. nuotek  transportavimo sistemoje pastatytos vamzdyn  uždarymo sklend s, kurios avarijos metu atkerta vamzdyno dalis ir neleidžia  aplink  ištek ti 

didesniems nuotek  kiekiams. vykus avarijai vienoje linijoje, perdarius sklendes, nuotekos nukreipiamos  kit  rezervin  linij . 
IV. ŽALIAV  IR MEDŽIAG  NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS 

 
15. Žaliav  ir medžiag  naudojimas, žaliav  ir medžiag  saugojimas. 
Punktas kei iamas pagal faktinius sunaudojam  žaliav  duomenis 

 
5 lentel . Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbin s) medžiagos 

Eil. 
Nr. 

Žaliavos arba medžiagos pavadinimas (išskyrus 
kur , tirpikli  turin ias medžiagas ir mišinius) 

Planuojamas 
naudoti kiekis, 

matavimo vnt. (t, m3 
ar kt. per metus) 

Transportavimo 
b das 

Kiekis, vienu metu 
saugomas vietoje, 

matavimo vnt. (t, m3 ar 
kt. per metus) 

Saugojimo b das 

1 2 3 4 5 6 
Popieriaus gamybos procesas 

1 Makulat ra (mark s 1.05; 1.02; 4.01 ir kt.) 154130 t Autotransportu 3958 t Atviros aikštel s prie mas s paruošimo 
baro, mas s paruošimo baras 

2 Dažai (Carta Brown ir kt.) 350 t Autotransportu 30 t 
Gamybos padalinys 

3 Klijai (Prosise SP, Fennosise ir kt.) 340 t Autotransportu 30 t 

4 Klijai koriniam užpildui 704 t Autotransportu 23 t 
Gamybos padalinys, kartono gamini  
cechas 

5 Krakmolas (bulvinis, kvie i  ir kt.)  8000 t Autotransportu 160 t 

Gamybos padalinys 
6 Flokuliantai (Fennopol K6340 ir kt.)  90 t Autotransportu 7 t 

7 Koaguliantas (Fennofloc A18 ir kt.)  460 t Autotransportu 30 t 

8 Put  gesintojas (Fennotech 1725 ir kt.)  40 t Autotransportu 4 t 

9 Fermentai (Aquazym ir kt.) 2 t Autotransportu  0,1 t 
10 Sieros r gštis    0,05 t Autotransportu 0,01 t Uždaroje patalpoje plastikin je taroje 
Technologini  rengini  plovimas 
11 Kaustikin  soda (NaOH)  35 Autotransportu 1,5 Gamybos padalinys 
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12 Natrio hipochloritas   320 Autotransportu   8 

13 Antiseptikai (Inhibitor 85, 94S ir kt.)   15 Autotransportu 2 

14 Ploviklis Busperse 2454 115 Autotransportu  6 

15 Ploviklis Busperse 2035 ir kt. 19 Autotransportu  2 

16 Ploviklis Bluemate 889 28 Autotransportu 6 

17 Poliflock LNA  (Airbornee 10 ir kt.) 16 Autotransportu 1 

18 Biopolimeras HTN 25 (ir kt.) 425 Autotransportu 30  

Katilin  
19 IN-ECO 312, 320  2 t Autotransportu 0,2 t 

Dujin je katilin je 
20 IN-ECO 334  1,5 t Autotransportu  0,1 t 
21 IN-ECO 301  1,5 t Autotransportu  0,1 t 
22 Druskas - NaCl 21 t Autotransportu  5 t 
23 Citrinos r gštis 1 t Autotransportu  0,2 t Biokuro katilin je 
Nuotek  valymo baras (Dumpiai, Klaip dos raj.) 
24 Karbamidas 20 t Autotransportu  2 t Nuotek  valymo rengini  grot  

patalpos 25 Diamofosas 10 t Autotransportu  3 t 
26 Poliflock SM 960 ar pan. 90 t Autotransportu 3 t 

Naudojam  chemini  medžiag  ir preparat  saugos duomen  lapai pateikiami 8 priede. 
6 lentel . Tirpikli  turin i  medžiag  ir mišini  naudojimas ir saugojimas 
6 lentel  nepildoma, nes kartono gamybos procese naudojami dažai ir klijai pagal EB direktyv  (67/548/EEB arba 1999/45/EB, su pakeitimais) 
neklasifikuojami kaip pavojingos medžiagos ir juose n ra laki j  organini  jungini . 
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V. VANDENS IŠGAVIMAS 
Skyrius nekei iamas, informacija perkeliama iš turimo TIPK leidimo 

16. Informacija apie vandens išgavimo b d  (nuoroda  techninius dokumentus, statybos projekt  ar kt.). 
7 lentel . Duomenys apie paviršin  vandens telkin , iš kurio numatoma išgauti vanden , vandens išgavimo viet  ir planuojam  išgauti vandens kiek  

 Vandens išgavimo vietos Nr. 1 - - 
1. Vandens telkinio kategorija (up , ežeras, tvenkinys, kt.) Marios - - 
2. Vandens telkinio pavadinimas Kurši  marios - - 
3. Vandens telkinio identifikavimo kodas 10010001 - - 
4. 80% tikimyb s sausiausio m nesio vidutinis up s debitas (m3/s) - - - 
5. Ežero, tvenkinio t ris (m3) - - - 
6. Vandens išgavimo vietos koordinat s X-6177315; Y-319691 

X-6177310; Y-319693 
- - 

7. Didžiausias planuojamas išgauti vandens kiekis m3/m. m3/p. m3/m. m3/p. m3/m. m3/p. 
1260000 3452     

 
8 lentel . Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes 
AB „Grigeo Klaip da“ požeminio vandens vandenvie i  neeksploatuoja, tod l 8 lentel  nepildoma. 
 

VI. TARŠA  APLINKOS OR   
Skyrius kei iamas vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltini  ir iš j  išmetam  teršal  inventorizacijos ataskaita 

Vadovaujantis 2019 m. papildyta AB „Grigeo Klaip da“ Aplinkos oro taršos šaltini  inventorizacijos ataskaita (žr. 9 pried ), stacionari  aplinkos oro taršos 
šaltini  ataskaita papildyta sl gin s nuotek  linijos nuorintojais (5 vnt). Atsiranda 5 vnt. nauji taršos šaltiniai Nr. 044-048. Bendrov  eksploatuoja dvi sl gines 
nuotek  linijas, kuri  kiekvienos ilgis yra 14 km ir kuriomis nuotekos iš bendrov s, Nemuno g.2,  paduodamos  nuotek  valymo bar . Kiekvienoje iš j  yra 
penki nuorintojai. Dirbama su viena nuotek  linija, o kita yra rezervin . Rezervin s linijos nuorinimo šuliniai yra šalia dirban ios linijos nuorinimo šulini , 
tod l jiems atskiri taršos šaltini  numeriai nesuteikiami, laikoma kad tai yra tie patys taršos šaltiniai (vienu metu dirba viena nuotek  linija). Nuorinimas 
atliekamas rankiniu b du, nustatytomis dviem savait s dienomis. Vienas nuorintojas orinamas nuo 15 min. iki 1 val., du kartus per savait , taigi maksimalus 
kiekvieno nuorintojo teršal  išmetimo  aplinkos or  laikas – 104 val/metus. Linijos nuorinimo metu nemaloni  kvap  mažinimui bendrov  sigijo  „AirBorn 
10“ preparato mobili  išpurškimo sistem . Naudojant „AirBorn“ sistem , iš lengvai transportuojam  rengini  purškiamas skystis su probiotikais, sukuriama 
dulksnos uždanga, kuri naikina ne tik kvapus, bet ir pagrindin  smarv s priežast  - kvap  suk l jus. Mobili išpurškimo sistema nuorinimo metu bus naudojama, 
kai bendrov  atnaujins nuotek  valymo proces  Dumpiuose (atliks dalin  j  valym , o galutiniam valymui bus perduodamos  AB „Klaip dos vanduo“ valykl ). 
Iš nuorintoj  išmetami teršalai - acto r gštis, amoniakas, etanolis, akroleinas, formaldehidas, sieros vandenilis. 
2016 m. buvo uždengta pirmin  nuotek  pri mimo talpa (taršos šaltinis Nr. 603) ir taršos šaltinis panaikintas. 
2019 m. pirminio nusodinimo talpa (taršos šaltinis Nr. 605) perkelta  greta esant  analogišk  neeksploatuojam  rezervuar  (kei iasi taršos šaltinio koordinat s). 
Vietoj buvusios pirminio nusodinimo talpos, kaip papildomas nuotek  valymo buferis buvo prad tas eksploatuoti išlyginamasis rezervuaras, iš kurio  aplinkos 
or  išsiskiria teršalai. Kadangi taršos šaltinis šiuo metu yra  inventorizuojamas (rengiamas Aplinkos oro taršos šaltini  inventorizacijos ataskaitos 
patikslinimas), teršal  emisija  aplinkos or  prilyginama taršos šaltiniui Nr. 605 (pirminio nusodinimo talpa). Teršal  emisija iš išlyginamojo rezervuaro naujas 
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taršos šaltinis Nr. 606) nebus didesn  nei iš pirminio nusodinimo talpos, kadangi nuotekos pirma valomos pirminio nusodinimo talpoje, o tik iš jos patenka  
išlyginam j  rezervuar . 
Esam  bendrov s teritorijoje (Nemuno g. 2) ir Nuotek  valymo baro Dumpiuose stacionari  aplinkos oro taršos šaltini  bei nauj  (5 vnt. nuotek  spaudinin s 
linijos nuorintojai Nr. 044-048) stacionari  taršos šaltini  išsid stymo schemos pateiktos 10 priede. Aplinkos oro taršos šaltini  fiziniai parametrai ir emisij   
aplinkos or  patekti Paraiškos 10 ir 11 lentel se. 
Poveikio aplinkos orui vertinimas.  
 aplinkos or  išmetam  teršal  poveikio vertinimas pateiktas aplinkos oro teršal  sklaidos skai iavimo ataskaitoje (11 priedas). Aplinkos oro teršal  sklaida, ir teršal  

foniniai duomenys vertinami 2 km spinduliu. Bendrov je (Nemuno g. 2) taršos šaltiniai nesikei ia, o artimiausias naujas taršos šaltinis Nr. 044 (nuotek  sl gin s linijos 
nuorintojas) nuo Gamybos padalinio nutol s 3,2 km, o artimiausias Nuotek  valymui barui nuorintojas (taršos šaltinis Nr. 048) nutol s 0,6 km atstumu. Tod l teršal  
sklaida skai iuojama nuotek  valymo baro teritorijoje, vertinant nuotek  valyklos esam  taršos šaltini  ir naujo taršos šaltinio Nr. 606 (išlyginamasis rezervuaras) tarš , 
bei tarš  iš iki dviej  kilometr  atstumu esan i  nuotek  sl gin s linijos nuorintoj  (taršos šaltiniai Nr. 046, 047 ir 048).  
 aplinkos or  išmetam  medžiag  ribin s vert s pateikiamos lentel je žemiau pagal 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) Teršal  sklaidos modeliavimo rezultatai pateikti žemiau lentel je, o sklaidos žem lapiai 11 priede. 
Nauj  taršos šaltini  išskiriam  teršal  koncentracija aplinkos ore  

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 

 
0,0011 

 
0,0008 

 
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 
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Pastabos: 1- RV dalimis – modeliavimo b d  gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribin s vert s. 
2 - duomen  apie teršalo fonin  tarš  n ra. 
3- Vertinama fonin  tarša nurodyta Aplinkos apsaugos agent ros 2019-03-13 rašte Nr. (30.3)-A4-1918 (žr. 11 pried ). 
 
Vadovaujantis teršal  sklaidos skai iavimo ataskaita ir joje gautais oro sklaidos modeliavimo rezultatais matyti, jog nauj  taršos šaltini  eksploatacijos metu  
aplinkos or  išmetam  teršal  apskai iuotos didžiausios koncentracijos, tiek vertinus fonin  tarš , tiek be jos, neviršys ribini  ver i . 

Kit  (esam ) taršos šaltini , kurie nesikeit , fiziniai duomenys ir taršos normatyvai perkeliami iš esamo TIPK leidimo 
 

 
17.  aplinkos or  numatomi išmesti teršalai 
 
9 lentel .  aplinkos or  numatomi išmesti teršalai ir j  kiekis 

Teršalo pavadinimas Teršalo kodas Leidžiama išmesti, t/m.  

1 2 3 
Azoto oksidai (A) 250 162,5206 
Azoto oksidai (C) 6044 0,0731 
Kietosios dalel s (A) 6493 15,2014 
Kietosios dalel s (C) 4281 5,3046 
Sieros dioksidas (A) 1753 25,5969 
Amoniakas  134 2,0181 
Anglies monoksidas (A) 177 921,1280 
Anglies monoksidas (C)  6069 0,0928 
Acto r gštis 74 9,6567 
Akroleinas 100 2,8981 
Etanolis 739 33,1473 
Formaldehidas 871 0,3984 
Mangano oksidai 3523 0,0057 
Sieros vandenilis 1778 5,0831 
 Iš viso: 1183,1248 
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10 lentel . Stacionari  aplinkos oro taršos šaltini  fiziniai duomenys 

 
renginio pavadinimas AB „Grigeo Klaip da“ 

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

Teršal  išmetimo 
(stacionari j  taršos 

šaltini  veikimo) 
trukm , val./m. Nr. koordinat s aukštis, 

m 
iš jimo angos 
matmenys, m 

srauto greitis, 
m/s 

temperat ra, ° 
C t rio debitas, Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Gamybos padalinys(Nemuno g.2, Klaip da) 

040 x- 6177233; y- 319959 25,0 1,25 4,83 126 4,05 7000 
041 x- 6177240; y- 319958 25,0 1,25 5,92 127 4,953 8500 
042 x- 6177245; y- 319957 25,0 1,5 4,38 66,3 6,225 8500 
001 x- 6177267; y- 319922 10,0 0,3 0,99 24,3 0,064 8450 
003 x- 6177181; y- 320036 16,5 1,0 10,0 22,5 7,252 8450 
004 x- 6177163; y- 320038 16,5 1,0 9,9 22,5 7,18 8450 
005 x- 6177144; y- 320041 16,5 1,0 10,0 22,5 7,252 8450 
006 x- 6177110; y- 320033 25,5 0,5 6,16 26,8 1,101 8450 
007 x- 6177083; y- 320040 24,5 0,6 14,2 41,2 3,487 8450 
008 x- 6177096; y- 320037 25,5 0,27 2,4 44,4 0,118 8450 
009 x- 6177069; y-320039 25,5 0,6 8,5 34,7 2,131 8450 
010 x- 6177130; y- 320046 25,0 1,0 9,3 31,9 6,537 8450 
011 x- 6177118; y- 320048 25,0 1,0 9,3 32,1 6,532 8450 
012 x- 6177105; y- 320050 25,0 1,0 9,3 32,1 6,532 8450 
013 x- 6177090; y- 320052 25,0 1,0 9,3 32,8 6,517 8450 
014 x- 6177077; y- 320054 25,0 1,0 9,3 33,3 6,507 8450 
015 x- 6177064; y- 320056 25,5 1,0 9,3 28,6 6,608 8450 
016 x- 6177065; y- 320063 25,0 0,62 4,0 38,6 1,057 8450 
017 x- 6177058; y- 320042 26,0 1,0 18,3 43,3 12,399 8450 
018 x- 6177047; y- 320045 26,0 1,0 4,5 36,1 3,12 8450 
019 x- 6177037; y- 320046 26,0 1,0 3,5 36,3 2,425 8450 
020 x- 6177026; y- 320049 26,0 1,0 8,5 43,6 5,754 8450 
021 x- 6177016; y- 320050 26,0 1,0 7,4 43,1 5,017 8450 
022 x- 6177005; y- 320052 26,0 1,0 9,5 44,2 6,418 8450 
023 x- 6176993; y- 320054 26,0 1,0 9,4 44,5 6,345 8450 
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024 x- 6176982; y- 320056 26,0 1,0 10,2 44,4 6,887 8450 
025 x- 6176970; y- 320058 25,5 1,0 8,1 38,8 5,567 8450 
026 x- 6176958; y- 320060 25,5 1,0 8,1 43,0 5,493 8450 
027 x- 6176946; y- 320062 26,0 1,0 10,3 45,3 6,935 8450 
028 x- 6176933; y- 320063 26,0 1,0 10,3 42,6 6,994 8450 
029 x- 6176860; y- 320092 26,0 1,0 2,4 32,7 1,682 8450 
030 x- 6176842; y- 320095 26,0 1,0 4,5 32,7 3,155 8450 
031 x- 6176914; y- 320067 25,5 0,95 7,4 34,4 4,656 8450 
038 x- 6176881; y- 320089 26,0 1,0 4,7 33,9 3,282 8450 
039 x- 6177085; y- 320036 25,0 0,80 14,6 30,3 6,602 8450 
043 x- 6177094; y- 320034 25,0 0,80 14,6 30,3 6,602 8450 
002 x- 6177328; y- 319946 11 0,35 15,4 20,4 1,378 8784 
034 x- 6176912; y- 320049 10,5 0,4 4,0 18,0 0,471 774 
035 x- 6176855; y- 320103 2,0 0,6 1,3 19,6 0,343 1030 
036 x- 6176768; y- 320118 4,8 0,32 4,1 19,8 0,307 1030 
037 x- 6176756; y- 320120 5,0 0,3 3,6 19,8 0,237 1030 
604 x- 6176776; y- 320117 10,0 0,5 5,0 13,0 0,937 1875 

Nuotek  valymo baras (Dumpi  km., Klaip dos raj.) 

601 x- 6169785; y- 328613 10,0 0,5 5,0 14,0 0,933 8784 
602 x- 6169665; y- 328202 10,0 0,5 5,0 14,0 0,933 8784 
605 x- 6170037; y- 328014 10,0 0,5 5,0 14,0 0,933 8784 
606 x- 6170040; y- 327961 10,0 0,5 5,0 14,0 0,933 8784 

Nuotek  sl gin s linijos nuorintojai  
044 x- 6173747; y- 321576 0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 
045 x- 6171685; y- 325472 0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 
046 x- 6171550; y- 326481 0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 
047 x- 6170722; y- 326836 0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 
048 x- 6170557; y- 327347 0,10 0,5 3,4 19,9 0,64 104 
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11 lentel . Tarša  aplinkos or  
 

renginio pavadinimas AB „Grigeo Klaip da“ 
 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. 
Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Nr. pavadinimas kodas vienkartinis dydis metin , t/m. vnt. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 

Katilin  040 Anglies monoksidas(A) 177 mg/Nm3 400 24,7118 
 Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 10,9275 
 Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 35 3,5721 
 Kietosios dalel s (A) 6493 mg/Nm3 20 2,0412 

Katilin  041 Anglies monoksidas(A) 177 mg/Nm3 400 30,0162 
 Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 13,2731 
 Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 35 5,3048 
 Kietosios dalel s (A) 6493 mg/Nm3 20 3,0312 

Katilin  042 Anglies monoksidas(A) 177 mg/Nm3 450 866,4000 
 Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 720 138,3200 
 Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 200 16,7200 
 Kietosios dalel s (A) 6493 mg/Nm3 106,58 10,1290 

 Iš viso pagal veiklos r š  1124,4469 
Gamybos padalinys. 
Grubaus valymo baras 

001 Acto r gštis 74 g/s 0,00010 0,0029 
 Amoniakas 134 g/s 0,00019 0,0033 
 Akroleinas 100 g/s 0,00012 0,0021 
 Etanolis 739 g/s 0,00035 0,0069 
 Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00006 0,0020 
 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00023 0,0038 

Gamybos padalinys. 
Smulkaus valymo baras 

003 Acto r gštis 74 g/s 0,01683 0,3971 
 Amoniakas 134 g/s 0,00979 0,1655 
 Akroleinas 100 g/s 0,00580 0,0927 
 Etanolis 739 g/s 0,03713 0,5405 
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 Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,01530 0,3508 
 Formaldehidas 871 g/s 0,00297 0,0706 
 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01378 0,2316 

Gamybos padalinys. 
Smulkaus valymo baras 

004 Acto r gštis 74 g/s 0,01939 0,4172 
 Amoniakas 134 g/s 0,01027 0,1551 
 Akroleinas 100 g/s 0,00610 0,1179 
 Etanolis 739 g/s 0,05428 1,2602 
 Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00761 0,2271 
 Formaldehidas 871 g/s 0,00345 0,0764 
 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01565 0,2250 

Gamybos padalinys. 
Smulkaus valymo baras 

005 Acto r gštis 74 g/s 0,01784 0,4037 
 Amoniakas 134 g/s 0,00950 0,1522 
 Akroleinas 100 g/s 0,00493 0,0993 
 Etanolis 739 g/s 0,03931 0,9200 
 Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00754 0,2250 
 Formaldehidas 871 g/s 0,00297 0,0662 
 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01378 0,2316 

Gamybos padalinys. 
Smulkaus valymo baras 

006 Acto r gštis 74 g/s 0,00184 0,0506 
 Amoniakas 134 g/s 0,00127 0,0198 
 Akroleinas 100 g/s 0,00056 0,0117 
 Etanolis 739 g/s 0,00548 0,1122 
 Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00127 0,0368 
 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00678 0,0794 

Gamybos padalinys. 
KGM 

007 Acto r gštis 74 g/s 0,02894 0,4402 
 Amoniakas 134 g/s 0,00680 0,1008 
 Akroleinas 100 g/s 0,00384 0,0647 
 Etanolis 739 g/s 0,03651 0,6035 
 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01967 0,2376 

Gamybos padalinys 008 Acto r gštis 74 g/s 0,00055 0,0093 
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KGM  Amoniakas 134 g/s 0,00025 0,0047 
 Akroleinas 100 g/s 0,00036 0,0080 
 Etanolis 739 g/s 0,00485 0,1281 
 Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00056 0,0130 
 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00026 0,0030 

Gamybos padalinys. 
KGM 

009 Acto r gštis 74 g/s 0,03048 0,6548 
 Amoniakas 134 g/s 0,00258 0,0616 
 Akroleinas 100 g/s 0,00778 0,1556 
 Etanolis 739 g/s 0,02628 0,6665 
 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01281 0,1394 

Gamybos padalinys. 
KGM 

010 Acto r gštis 74 g/s 0,00981 0,2983 
 Amoniakas 134 g/s 0,00196 0,0597 
 Akroleinas 100 g/s 0,00346 0,0636 
 Etanolis 739 g/s 0,09491 2,0879 
 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,02164 0,2247 

Gamybos padalinys. 
KGM 011 

Acto r gštis 74 g/s 0,00980 0,2982 
Amoniakas 134 g/s 0,00196 0,0596 

 Akroleinas 100 g/s 0,00594 0,0955 
 Etanolis 739 g/s 0,07845 1,7525 
 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,02469 0,2325 

Gamybos padalinys. 
KGM 

012 Acto r gštis 74 g/s 0,00979 0,2979 
 Amoniakas 134 g/s 0,00196 0,0598 
 Akroleinas 100 g/s 0,00202 0,0479 
 Etanolis 739 g/s 0,08693 1,9793 
 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,02077 0,1649 

Gamybos padalinys. 
KGM 

013 Acto r gštis 74 g/s 0,00977 0,2973 
 Amoniakas 134 g/s 0,00196 0,0596 
 Akroleinas 100 g/s 0,00306 0,0574 
 Etanolis 739 g/s 0,04874 1,1420 
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 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01969 0,1745 
Gamybos padalinys. 
KGM 

014 Acto r gštis 74 g/s 0,00976 0,2968 
 Amoniakas 134 g/s 0,00800 0,1289 
 Akroleinas 100 g/s 0,01041 0,1783 
 Etanolis 739 g/s 0,09982 1,7697 
 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,02259 0,1742 

Gamybos padalinys. 015 Acto r gštis 74 g/s 0,00991 0,3015 
KGM  Amoniakas 134 g/s 0,00727 0,1345 
  Akroleinas 100 g/s 0,01387 0,2212 
  Etanolis 739 g/s 0,06172 1,4234 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,02267 0,1648 
Gamybos padalinys. 016 Acto r gštis 74 g/s 0,00159 0,0483 
KGM  Amoniakas 134 g/s 0,00069 0,0135 
  Akroleinas 100 g/s 0,00180 0,0290 
  Etanolis 739 g/s 0,01000 0,2075 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00381 0,0560 
Gamybos padalinys. 017 Acto r gštis 74 g/s 0,02517 0,6337 
KGM  Amoniakas 134 g/s 0,00372 0,1132 
  Akroleinas 100 g/s 0,01289 0,2074 
  Etanolis 739 g/s 0,10477 1,9839 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,04315 0,9241 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,04067 0,5054 
Gamybos padalinys. 018 Acto r gštis 74 g/s 0,00668 0,1632 
KGM  Amoniakas 134 g/s 0,00094 0,0285 
  Akroleinas 100 g/s 0,00193 0,0323 
  Etanolis 739 g/s 0,09853 2,3376 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,01289 0,3436 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01376 0,1775 
Gamybos padalinys. 019 Acto r gštis 74 g/s 0,00449 0,1195 
KGM  Amoniakas 134 g/s 0,00073 0,0221 
  Akroleinas 100 g/s 0,00209 0,0361 
  Etanolis 739 g/s 0,10256 2,5657 
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  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00550 0,1261 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01026 0,1291 
Gamybos padalinys. 020 Acto r gštis 74 g/s 0,00863 0,2625 
KGM  Amoniakas 134 g/s 0,00173 0,0525 
  Akroleinas 100 g/s 0,00374 0,0613 
  Etanolis 739 g/s 0,03389 0,5706 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00725 0,1908 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01208 0,1488 
Gamybos padalinys. 021 Acto r gštis 74 g/s 0,00753 0,2289 
KGM  Amoniakas 134 g/s 0,00151 0,0458 
  Akroleinas 100 g/s 0,00261 0,0473 
  Etanolis 739 g/s 0,03938 0,6410 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00582 0,1725 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00953 0,1236 
Gamybos padalinys. 022 Acto r gštis 74 g/s 0,02234 0,4217 
KGM  Amoniakas 134 g/s 0,00193 0,0586 
  Akroleinas 100 g/s 0,00411 0,0683 
  Etanolis 739 g/s 0,10199 1,6811 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00693 0,2031 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01155 0,1464 
Gamybos padalinys. 023 Acto r gštis 74 g/s 0,00952 0,2895 
KGM  Akroleinas 100 g/s 0,00539 0,0965 
  Etanolis 739 g/s 0,03325 0,7141 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00704 0,2046 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01516 0,1563 
Gamybos padalinys. 024 Acto r gštis 74 g/s 0,01033 0,3143 
KGM  Akroleinas 100 g/s 0,00503 0,0796 
  Etanolis 739 g/s 0,04415 0,8443 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,01605 0,3750 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01667 0,1844 
Gamybos padalinys. 025 Acto r gštis 74 g/s 0,00835 0,2540 
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KGM  Akroleinas 100 g/s 0,00785 0,1033 
  Etanolis 739 g/s 0,03207 0,6215 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00635 0,1829 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00891 0,0915 
Gamybos padalinys. 026 Acto r gštis 74 g/s 0,00824 0,2507 
KGM  Akroleinas 100 g/s 0,00555 0,0785 
  Etanolis 739 g/s 0,03225 0,6300 

  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00665 0,1788 

  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00725 0,0819 
Gamybos padalinys. 027 Acto r gštis 74 g/s 0,01699 0,3839 
KGM  Akroleinas 100 g/s 0,00673 0,0970 
  Etanolis 739 g/s 0,04723 0,7700 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00908 0,2468 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00860 0,1013 
Gamybos padalinys. 028 Acto r gštis 74 g/s 0,01343 0,3532 
KGM  Akroleinas 100 g/s 0,00497 0,0787 
  Etanolis 739 g/s 0,06686 1,1191 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00727 0,2170 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01049 0,1404 
Gamybos padalinys. 029 Acto r gštis 74 g/s 0,00427 0,1126 
KGM  Akroleinas 100 g/s 0,00096 0,0164 
  Etanolis 739 g/s 0,01080 0,2042 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00276 0,0686 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00286 0,0312 
Gamybos padalinys. 030 Acto r gštis 74 g/s 0,00612 0,1612 
KGM  Akroleinas 100 g/s 0,00211 0,0345 
  Etanolis 739 g/s 0,01754 0,3589 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00448 0,1142 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00385 0,0326 
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Gamybos padalinys. 031 Acto r gštis 74 g/s 0,01024 0,2479 
KGM  Akroleinas 100 g/s 0,00298 0,0496 
  Etanolis 739 g/s 0,03916 0,7818 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,01052 0,2139 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00428 0,0439 
Gamybos padalinys. 038 Acto r gštis 74 g/s 0,00604 0,1617 
KGM  Amoniakas 134 g/s 0,00098 0,0300 
  Akroleinas 100 g/s 0,00200 0,0359 
  Etanolis 739 g/s 0,03115 0,6040 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00414 0,1198 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00292 0,0300 
Gamybos padalinys 039 Acto r gštis 74 g/s 0,01287 0,3334 
KGM  Amoniakas 134 g/s 0,00786 0,1225 
  Akroleinas 100 g/s 0,00561 0,0884 
  Etanolis 739 g/s 0,03750 0,7170 
  Formaldehidas 871 g/s 0,00185 0,0321 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00660 0,2008 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00766 0,0422 
Gamybos padalinys 043 Acto r gštis 74 g/s 0,01287 0,3334 
KGM  Amoniakas 134 g/s 0,00786 0,1225 
  Akroleinas 100 g/s 0,00561 0,0884 
  Etanolis 739 g/s 0,03750 0,7170 
  Formaldehidas 871 g/s 0,00185 0,0321 
  Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00660 0,2008 
  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00766 0,0422 

 Iš viso pagal veiklos r š  55,9873 
Gamybos padalinys 
Nuotek  valymas 002 Acto r gštis 74 g/s 0,01433 0,3052 

  Amoniakas 134 g/s 0,00491 0,0810 
  Akroleinas 100 g/s 0,00787 0,1708 
  Etanolis 739 g/s 0,02019 0,4105 
  Formaldehidas 871 g/s 0,00344 0,0645 
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  Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01494 0,2090 

Nuorintojas (vantuzas) 044 

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

Nuorintojas (vantuzas) 045 Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00002 
Acto r gštis 74 g/s 0,00070 0,0003 
Etanolis 739 g/s 0,00114 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00005 

Nuorintojas (vantuzas) 046 Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00002 
Acto r gštis 74 g/s 0,00070 0,0003 
Etanolis 739 g/s 0,00114 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00005 

Nuorintojas (vantuzas) 047 Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00002 
Acto r gštis 74 g/s 0,00070 0,0003 
Etanolis 739 g/s 0,00114 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00005 

Nuorintojas (vantuzas) 048 Amoniakas 134 g/s 0,00026 0,0001 
Akroleinas 100 g/s 0,00005 0,00002 
Acto r gštis 74 g/s 0,00070 0,0003 
Etanolis 739 g/s 0,00114 0,0004 
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,03130 0,012 
Formaldehidas 871 g/s 0,00013 0,00005 

Nuotek  valymo baras Dumpi  km 601 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 Dumpi  km 602 Amoniakas 134 g/s 0,00210 0,0446 
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kio subjekt  aplinkos monitoringo programa pateikta 12 priede. 

  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 Dumpi  km 605 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 Dumpi  km 606 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 

 Iš viso pagal veiklos r š  2,3525 
Remonto statybos baras 034 Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,01091 0,0215 
Mechanin  grup . Suvirinimo 
skyrius 035 Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00094 0,0035 

Mangano oksidai 3523 g/s 0,00011 0,0004 
Mechanin  grup . Šaltkalvi  
dirbtuv s 036 Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00094 0,0035 

Mangano oksidai 3523 g/s 0,00013 0,0005 
Mechanin  grup . Šaltkalvi  
dirbtuv s 037 Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,00097 0,0036 

Mangano oksidai 3523 g/s 0,00013 0,0005 

Mechanin  grup . Metalo 
pjaustymas 604 

Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,01991 0,1344 
Anglies monoksidas(C) 6069 g/s 0,01375 0,0928 
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,01083 0,0731 
Mangano oksidai 3523 g/s 0,00064 0,0043 

   Iš viso pagal veiklos r š  0,3381 
 Iš viso renginiui 1183,1248 
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12 lentel . Aplinkos oro teršal  valymo renginiai ir taršos prevencijos priemon s 

renginio pavadinimas AB „Grigeo Klaip da“ 
Taršos šaltinio,  kur  

patenka pro valymo rengin  
pra j s duj  srautas, Nr. 

Valymo renginiai  Valymo renginyje valomi (nukenksminami) teršalai 

Pavadinimas ir paskirties apib dinimas kodas pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 
042 Multiciklonas ir kondensacinis ekonomaizeris 110 Kietosios dalel s (A) 6493 

Taršos prevencijos priemon s: 
Biokuro katilin je veikia kontrol s ir valdymo sistemos, turin ios takos oro teršal  susidarymui: pakuros temperat ros kontrol s ir valdymo sistema; 

deguonies kiekio degimo produktuose reguliavimo sistema; traukos valdymo sistema. 
 

13 lentel . Tarša  aplinkos or  esant ne prastoms (neatitiktin ms) veiklos s lygoms 

renginio pavadinimas AB „Grigeo Klaip da“ biokuro katilas „Polytechniks“ 
Taršos 

šaltinio, iš 
kurio 

išmetami 
teršalai esant 

šioms 
s lygoms, Nr. 

S lygos, d l kuri  gali vykti 
ne prasti (neatitiktiniai) 

teršal  išmetimai 

Ne prast  (neatitiktini ) teršal  išmetim  duomen  detal s Pastabos, detaliau 
apib dinan ios 

ne prast  (neatitiktini ) 
teršal  išmetim  

pasikartojim , trukm  ir 
kt. s lygas 

išmetim  trukm , 
val., min. 

(kas reikalinga, pabraukti) 

teršalas teršal  
koncentracija 

išmetamosiose 
dujose, 

mg/Nm3 
pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 

042 Biokuro katilo paleidimo 
metu iki 12 val. Anglies 

monoksidas (C) 6069 3800 
Per metus vidutiniškai 
susidaro 12 paleidimo 

cikl .  
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VII. ŠILTNAMIO EFEKT  SUKELIAN IOS DUJOS 

Skyrius nekei iamas, informacija perkeliama iš turimo TIPK leidimo 

18. Šiltnamio efekt  sukelian ios dujos. 
AB “Grigeo Klaip da“ metinio šiltnamio efekt  sukelian i  duj  kiekio steb senos plan  patvirtino Aplinkos apsaugos agent ra 2018-01-04. Šiltnamio efekt  
sukelian i  duj  kiekio steb senos planas pateiktas 13 priede. 

 
14 lentel . Veiklos r šys ir šaltiniai, iš kuri   atmosfer  išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansini  instrument  
statymo 1 priede. 
Eil. Nr. Veiklos r šys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos 

valdymo finansini  instrument  statymo 1 pried  ir išmetimo 
šaltiniai 

ŠESD pavadinimas
(anglies dioksidas (CO2), azoto 

suboksidas (N2O), 
perfluorangliavandeniliai (PFC) ar 

kt.). 

ŠESD steb senos plano pateikimo ir 
tvirtinimo AAA data paraiškos 

pateikimo metu 
 

1 2 3 4 
1 Veiklos r šis:  

Kuro deginimas renginiuose, kuri  bendras nominalus šiluminis 
našumas didesnis negu 20 MW (išskyrus renginiuose, skirtuose 

pavojingoms arba komunalin ms atliekoms deginti) 
Išmetimo šaltiniai: 

Garo katilas Nr. 1 Vitomax 200 HS 
Garo katilas Nr. 2 Vitomax 200 HS 

Garo katilas Nr. 3 Polytechnik 17,5 MW 

Anglies  dioksidas (CO2) Planas patvirtintas Aplinkos apsaugos 
agent roje 2018-01-04 

2 Popieriaus ir kartono gamyba, kai gamybos paj gumai yra 
didesni negu 20 ton  per dien  
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VIII. TERŠAL  IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS  APLINK   
Atnaujinama pagal esam  ir planuojam  situacij . 
 
19. Teršal  išleidimas su nuotekomis  aplink .  
Esama situacija 
Gamybos padalinys (Išleistuvas Nr. 1) 
Iki 2020-01-07 iš bendrov s nuotek  talpos,  kuri  patenka visos bendrov je susidaran ios nuotekos (gamybin s - iš gamybos padalinio, makulat ros mas s 
paruošimo cecho; buitin s ir paviršin s), esan ios adresu Nemuno g. 2, Klaip doje, nuotekos buvo paduodamos  mechaninius-biologinius nuotek  valymo 
renginius Dumpi  k., kurie yra 14 km atstumu nuo bendrov s gamybos padalinio. Nuotek  transportavimui rengtos dvi sl gin s nuotek  linijas, kuri  

kiekvienos ilgis yra 14 km. Nuotek  valymo proceso paskirtis - mechaninius-biologiniu b du apvalyti bendrov s išleidžiamas nuotekas iki teršalams nustatyt  
normatyv . Iki 2020-01-07 valytos nuotekos per AB „Klaip dos vanduo“ apvalyto vandens kolektori  buvo išleidžiamos  Kurši  marias. 
Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaip da“ nuotekos iš bendrov s (Nemuno 2, Klaip da) laikinai nukreiptos (perjungtos)  AB „Klaip dos vanduo“ nuotek  
sistem , vadovaujantis 2020-03-13 Laikin ja nuotek  tvarkymo paslaug  pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. P04-202000009 su AB „Klaip dos vanduo“. Sutartis 
pateikiama 14 priede (sutartis bus prat sta). 
Bendrov je (Nemuno g. 2) susidaran ios nuotekos sl giniu metaliniu Ø200 vamzdžiu iš nuotek  siurblin s pastato, esan io teritorijoje, 240 m pumpuojamos  
esam  nuotek  kamer  Nr. 244a. Kameroje rengtos peilin s sklend s perjungimui  AB „Klaip dos vanduo“ nuotakyn  ir nuotekos išleidžiamos  242a šulin  
(koordinat s X-6177528.02, Y-319972.96). Inžinerini  tinkl  planas (su pažym tu nuotek  išleistuvu ir m gini  pa mimo vieta) pateikiamas 15 priede. 
Vadovaujantis iš Gamybos padalinio išleidžiam  nuotek  tyrim  protokolu Nr. 2800 (tyrim  protokolas pateiktas 16 priede) nuotekose esam  teršal  
koncentracijos pateiktos žemiau lentel je: 

Medžiagos/teršalo pavadinimas Rezultatas, mg/l Leistina koncentracija1, mg/l 
1 2 3 

Biocheminis deguonies suvartojimas 
(BDS7) 5200 800 / 20006 

Cheminis deguonies suvartojimas 
(ChDS) 7222 <32 

pH 5,7 6,5 -9,53 
Temperat ra 36,8 45 

PAVOJINGOS MEDŽIAGOS:  B DALIS

Medžiagos/teršalo pavadinimas Rezultatas, mg/l 
Leistina koncentracija1

DLK4  nuotek  
surinkimo sistem , mg/l 

Ribin  koncentracija  nuotek  
surinkimo sistem 5, mg/l 

1 2 3 4 
Chromas-bendras 0,136 2 0,4 
Chromas-šešiavalentis 0,121 0,2 0,04 
Varis 0,153 2 0,4 
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Alavas 1,3 μg/l 5 1 
Cinkas 0,493 3 0,6 
Vanadis <5 μg/l   10 2 
Aliuminis 22 μg/l   2 0,4 
Arsenas 2,8 μg/l   0,15 0,03 
Naftos angliavandeniliai (iš viso) 0,33 25 5 
Fenoliai  0,088 3 0,6 
Monochloracto r gštis <4,0 μg/l   - - 
Dibutilftalatas 14,0 μg/l   - - 
Chloras (aktyvusis) <0,072 0,6 0,12 
Cianidai <6 μg/l   0,5 0,1 
Bendras azotas 86,8 100 50 
Nitritai (NO2-N)/NO2 0,011 - - 
Nitratai (NO3-N)/NO3 <0,013 - - 
Amonio jonai (NH4-N)/NH4 0,025 - - 
Bendras fosforas 5,76 20 10 
Fosfatai (PO4-P)/PO4 0,134 - - 
Chloridai 772 2000 1000 
Fluoridai 0,14 10 2 
Sulfatai 27,5 1000 300 
Sintetin s veiklios paviršin s 
medžiagos  (anijonin s) 0,379 10 2 

Sintetin s veiklios paviršin s 
medžiagos  (ne jonin s) 0,214 15 3 

Riebalai 18,5 100 50 
Skendin iosios medžiagos 700 - / 5006 - 

PAVOJINGOS MEDŽIAGOS:  A DALIS 

Medžiagos/teršalo pavadinimas Rezultatas, μg/l 
Leistina koncentracija1

DLK4  nuotek  
surinkimo sistem , μg/l 

Ribin  koncentracija  nuotek  
surinkimo sistem 5, μg/l 

1 2 3 4 
Alachloras8 <0,030 - - 
Atrazinas8  <0,500 - - 
Benzenas <0,20 800 160 
Anglies tetrachloridas <0,10 1500 300 
Chlorfenvinfosas <0,500 - - 
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Chlorpyrifosas <0,500 - - 
Aldrinas <0,015 
Dieldrinas <0,030 
Endrinas <0,030 
Izodrinas <0,030 
Visas DDT <0,030 - - 
Para-para-DDT <0,180 - - 
1,2-dichloretanas (EDC) <0,50 200 40 
Metilenchloridas (Dichlormetanas) <6,0 4000 800 
Diuronas <0,500 - - 
Izoproturonas <0,500 - - 
Švinas ir jo junginiai 6,6 500 100 
Nikelis ir jo junginiai <52 500 100 
Oktilfenolis ((4-(1,1´,3,3´-
tetrametilbutil)-fenolis)) <0,05 400 80 

Pentachlorfenolis (PCP) 0,91 800 160 
Simazinas <0,500 - - 
Tetrachloretilenas <0,20 - - 
Trichlorbenzenai  <0,40 100 20 
Trichlormetanas (chloroformas) <0,10 1000 200 
Aklonifenas <0,500 - - 
Bifenoksas <0,500 - - 
Cibutrinas <0,500 - - 
Cipermetrinas <0,500 - - 
Dichlorvosas <0,500 - - 
Terbutrinas <0,500 - - 

PRIORITETIN S PAVOJINGOS MEDŽIAGOS:

Medžiagos pavadinimas Rezultatas, μg/l DLK  nuotek  surinkimo 
sistem , μg/l 

1 2 3 
Gyvsidabris ir jo junginiai 0,093 10 
Kadmis ir jo junginiai 0,75 100 
Heksachlorcikloheksanas (HCH) <0,150 40 
Heksachlorbenzenas (HCB) <0,0150 12 
Heksachlorbutadienas (HCBD) <0,030 40 
Tributilalavo junginiai (Tributilalavo <1 ng/l 0,4 
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katijonas) 
Poliaromatiniai angliavandeniliai (PAH)7,8 

Benzo(a)pirenas  <0,020 20 
Benzo(b)fluoroantenas  0,029 16 
Benzo (k) fluorantenas  <0,010 16 
Benzo(g, h, i) perilenas  0,021 12 
Indeno(1,2,3-cd) pirenas <0,020 16 

Nonilfenoliai (4-nonilfenolis) <0,05 400 
Antracenas 0,142 4 
C10-13-chloralkanai <2,00 40 
Endosulfanas <0,060 - 
Pentachlorbenzenas <0,030 12 
Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) 12,3 40 
Trifluralinas <0,030 40 
Dikofolis <0,090 - 
Perfluoroktansulfonr gštis ir jos dariniai 
(PFOS) 0,013 - 

Chinoksifenas <0,500 - 
Dioksinai ir dioksin  tipo junginiai 

- 

2378-TSDD <0,77 pg/l 
12378-PeCDD <1 pg/l 
123478-HxCDD <2,6 pg/l 
123678-HxCDD <2,6 pg/l 
123789-HxCDD <2,6 pg/l 
1234678-HpCDD <2,6 pg/l 
OCDD <410 pg/l 
2378-TCDF <0,73 pg/l 
12378-PeCDF <1,3 pg/l 
23478-PeCDF <1,3 pg/l 
123478-HxCDF <2,9 pg/l 
123678-HxCDF <2,9 pg/l 
123789-HxCDF <2,9 pg/l 
234678-HxCDF <2,9 pg/l 
1234678-HpCFD <6,3 pg/l 
1234789-HpCFD <6,3 pg/l 
OCDF <340 pg/l 
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TEQ-apatin  riba 0 pg/l 
TEQ-viršutin  riba 4,9 pg/l 

Heksabromciklododekanai (HBCDD)11 <0,010 - 
Heptachloras ir heptachloro epoksidas <0,030 - 
 Pastabos: 
(< )- Koncentracija mažesn  už medžiagos aptikimo rib . 
1 - Vadovaujantis Nuotek  tvarkymo reglamentu, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 sakymo Nr. D1-236 „D l Nuotek  tvarkymo 
reglamento patvirtinimo“ (toliau - Reglamentas). 
2 - Jei ChDS/BDS7 santykis yra  3, veiklos vykdytojas privalo vertinti, ar išleidžiamos  nuotakyn  nuotekos n ra toksiškos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis 
d l mažo lengvai skaidom  organini  medžiag  kiekio (iki 150 mg/l pagal BDS7), o ne d l toksini /kenksming  medžiag , ribojan i  biologinius procesus, šio 
parametro viršijimas leidžiamas 

3 - Tur t  b ti stebima ilgesn  laik , pvz., 14 dien . Kraštutin s momentini  ver i  ribos pH 4 ir pH 10 leistinos, jeigu šios pH vert s trunka ne ilgiau kaip 6 min. (10 % 
valandos). 
4 -Šis parametras yra DLK, išreikštas kaip metin  vidutin  vert . 
5 -Ribin  koncentracija – ribin  didžiausia apskai iuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar 
nereikia. 
6 - Nustatyta vadovaujantis 2020-03-13 Laikin ja nuotek  tvarkymo paslaug  pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. P04-202000009 su AB „Klaip dos vanduo“ (žr. 14 
pried ). 

Kontroliuotini teršalai 
Vadovaujantis Nuotek  tvarkymo reglamentu ir AB „Klaip dos vanduo“ Laikin ja nuotek  tvarkymo paslaug  pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. P04-
202000009  išleidžiamose nuotekose bus kontroliuojami bendrieji nuotek  rodikliai: BDS7, ChDS, temperat ra ir pH. 
Vadovaujantis išleidžiam  nuotek  tyrim  protokolais bei Reglamento 2 priedu, vis  tirt  pavojing  medžiag  koncentracijos išleidžiamose nuotekose nesiekia 
didžiausi  leistin  koncentracij . O ribines koncentracijas  nuotek  surinkimo sistem  (koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar 
nereikia) viršijamos tik ši  teršal : chromas-šešiavalentis, bendras azotas, tod l šie teršalai turi b ti kontroliuojami. Kit  2 priedo pavojing  teršal /medžiag  
normuoti/kontroliuoti neprivaloma. Atsižvelgiant  išleidžiam  nuotek  specifikacij , papildomai bus kontroliuojamas bendras fosforas.  
Vadovaujantis Nuotek  Reglamento 16 punktu, pavojing  medžiag , kurioms nenustatytos ribin s koncentracijos, išleidimas turi b ti reglamentuojamas, jeigu 
j  koncentracija nuotekose viršija taikomo laboratorin s kontrol s metodo aptikimo rib . Vadovaujantis tyrim  protokolu, kontroliuotini teršalai, kuriems 
nenustatyta ribin  vert  yra: dibutilftalatas, nitritai, amonio jonai, fosfatai, skendin ios medžiagos. (Nuotekas išleidžian io asmens pageidavimu, pavojingos 
medžiagos normatyvai leidime nuotekoms išleisti gali b ti panaikinti (nustatyta tvarka atlikus leidimo s lyg  perži r jim  ir pakei iant leidim ), jeigu per 
metus laiko (bet ne mažiau kaip 5 laboratoriniai tyrimai (bent vienas iš j  valstyb s laboratorin s kontrol s) iš eil s) išleidžiamose nuotekose nebuvo nustatytas 
pavojingos medžiagos Reglamento 2 priede nustatytos ribin s koncentracijos viršijimas arba tokia medžiaga nebuvo aptikta (jeigu pavojinga medžiaga 
nenurodyta reglamento 2 priede arba jai nenustatyta ribin  koncentracija). Vadovaujantis Reglamento 33 punktu veiklos vykdytojas, privalo informuoti 
nuotakyn  eksploatuojant  asmen , kiek ir koki  (nurodyti koncentracij  ir kiek ) pavojing  medžiag  su nuotekomis išleidžiama. 
Išleidžiamose nuotekose aptiktos nedidel s prioritetini  pavojing  teršal  koncentracijos (gyvsidabris - 0,093 μg/l, kadmis - 0,75 μg/l, benzo(b)fluoroantenas 
- 0,029 μg/l, benzo(g, h, i) perilenas - 0,021 μg/l, antracenas - 0,142 μg/l, di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) - 12,3 μg/l). Teršal  koncentracijos išleidžiamose 
nuotekose nesiekia didžiausi  leistin  koncentracij   nuotakyn , ta iau atsižvelgiant  tai, kad šios medžiagos yra prioritetiniai pavojingi teršalai, jos bus 
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kontroliuojamos nustatant normatyvus išleidžiamose nuotekose ir vykdant monitoring . Vadovaujantis Reglamento 33 punktu veiklos vykdytojas, privalo 
informuoti nuotakyn  eksploatuojant  asmen , kiek ir koki  (nurodyti koncentracij  ir kiek ) pavojing  medžiag  su nuotekomis išleidžiama. 
Kadangi šiuo metu viršijamos BDS7 ir skendin i  medžiag  koncentracijos, leidžiamos išleisti  AB „Klaip dos vanduo“ nuotek  tinklus, už viršnormatyvin  
tarš  AB „Grigeo Klaip da“ atsako vadovaujantis 2020-03-13 nuotek  tvarkymo sutartyje Nr. P04-202000009 su AB „Klaip dos vanduo“ nustatytomis 
s lygomis. 
Nuotek  kontrol . 
Vadovaujantis 2020-01-27 AB „Klaip dos vanduo“ išduotomis Prisijungimo s lygomis Nr. 2020/S.6/3-146 (žr. 6 pried ) nuotek  išleidimui iš bendrov s 
(Nemuno 2, Klaip da)  AB „Klaip dos vanduo“ nuotek  tinklus rengiamas Laikin  nuotek  tinkl  AB „Grigeo Klaip da“ Nemuno g.2 prisijungimo statybos 
projektas. 
Esamame siurbli  statinyje ant ištek jimo vamzdžio sumontuotas (projektuojamas) debito apskaitos prietaisas Siemens MAG5100W Nr. 753402N267 
DN200, 2 tikslumo klas s, skirtas komercinei apskaitai. Numatomas duomen  perdavimas  AB „Klaip dos vanduo“ SCADA program . SCADA programoje 
ir kontroleryje turi matytis suminis paros nuotek  kiekis (m3/d), valandinis nuotek  debitas (m3/val.), metinis (m3/metus). 
Siekiant gyvendinti AB „Klaip dos vanduo“ prisijungimo s lygas, esamame siurbli  statinyje, ant sl ginio nuotek  Ø200 montuojamas pasijungimas 
automatiniam m gini  pa mimui. M ginio pa mimui sl giniame nuotek  vamzdyje montuojamas m ginio pa mimo vamzdis Ø20 ir nuvedamas iki 
projektuojamo semtuvo apatin s dalies, kurioje yra m ginio pa mimo mazgas su automatiniu rutuliniu vožtuvu. AB „Klaip dos vanduo” darbuotojai tur s 
prieig  prie semtuvo, kad gal t  užplombuoti ir paimti m ginius. M gini  semtuvas ims vienkartinius (momentinius) m ginius, taip pat ima m ginius 
priklausomai nuo laiko, t.y. pagal nustatyt  interval  – kas val., t.t.  
Nustatyti skendin i  medžiag  kiek  nuotekose, ant sl ginio vamzdžio montuojamas drumstumo daviklis Turbimax CUS51D.  
Nuotek  išleidimo iš Gamybos padalinio  AB „Klaip dos vanduo“ tinklus technologin  schema ir automatin s laboratorin s rangos išd stymo schema 
pateiktos 17 priede. 
Nuo Dumpi  nuotek  valymo baro kanalizuotos teritorijoje (plotas 0,71 ha) lietaus vanduo surenkamas atskira paviršini  nuotek  surinkimo sistema. Surinktos 
paviršin s nuotekos išleidžiamos  melioracijos griov , kuris susisiekia su Kirnupalio upeliu (Smeltal s intakas, Lietuvos paj rio upi  baseinas). Vadovaujantis 
Lietuvos respublikos vandens statymu  Nr. VIII-474, Dumpi  nuotek  valymo baro teritorija, nuo kurios surenkamos paviršin s nuotekos, neatitinka galimai 
teršiamos teritorijos s vokos, tod l n ra kriterij  tur ti taršos leidim  paviršini  nuotek  išleidimui ir detalesn  informacija neteikiama. 

Nuotek  valymo baras (Išleistuvas Nr. 2) 
Nuo 2020-01-07 AB „Grigeo Klaip da“ bendrov je susidariusias nuotekas laikinai, pagal laikin  nuotek  tvarkymo sutart , perdav  valymui  AB „Klaip dos 
vanduo“  tinklus. Bendrov s valymo renginiuose Dumpiuose valomas tik kompostavimo aikšteli  filtratas ir paviršiniai vandenys, kurie savitaka patenka  
filtrato siurblin . Filtrato siurblin s renginiai naudojami filtrato ir paviršini  vanden  tolimesniam padavimui  nuotek  valymo proceso pradži  – nuotek  
pri mimo kamer , iš kurios nuotekos kartu su filtratu per paskirstymo kamer  paduodamos  pirmin  nuotek  nusodintuv  valymui. Pirminiame nusodintuve 
susidar s pirminis mechaninio valymo dumblas paduodamas  dumblo kompostavimo aikšteles. Iš pirminio nusodintuvo mechaniškai gravitaciniu b du 
apsivaliusios nuotekos specialiu persipylimo kanalu patenka  koncentracijos ir debito išlyginimo rezervuar . Iš jo siurbliu perpumpuojamos  aeravimo 
rezervuar , kur prasideda biologinis aerobinis valymo procesas. Biologinio nuotek  valymo proceso metu b tinas nuolatinis ištirpusio deguonies tiekimas. 
Deguonies ištirpinimui nuotekose, aeravimo rezervuare rengti membraniniai difuzoriai-aeratoriai deguonies tirpinimui ir mechanin s maišykl s cirkuliaciniam 
dumblo mišinio srautui sudaryti. Deguon   difuzorius-aeratorius paduoda keturios siurblin s patalpoje rengtos orap t s Dumblo ir nuotek  (biologiškai 
išvalyt ) mišinys iš aeravimo rezervuaro savitaka tiekiamas  antrin  nusodintuv . Antrinis nusodintuvas atskiria aktyv  dumbl  nuo apvalyt  nuotek . Aktyvus 
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dumblas nus da ant dugno ir viršuje susidaro skaidrus vanduo. Aktyvus dumblas gražinamas  aeravimo rezervuar , o aktyvaus dumblo perteklius  per 
paskirstymo kamer  nukreipiamas  pirmin  nusodintuv . Apvalytos nuotekos, atitinkan ios nustatytus reikalavimus, per AB „Klaip dos vanduo” valyt  
nuotek  kolektori  išleidžiamos  Kurši  marias. Jei apvalytos nuotekos neatitinka TIPK reikalavim , jos panardinamu siurbliu iš antrinio nusodintuvo 
gr žinamos  pirmin  nusodintuv  pakartotiniam valymui. Nuotek  valymo technologin  schema pateikta Atliek  naudojimo ar šalinimo techniniame 
reglamente (žr.18 pried ). Inžinerini  tinkl  planas (su pažym tu nuotek  išleistuvu ir m gini  pa mimo vieta) pateikiamas 19 priede.  
Iš dumblo kompostavimo aikšteliu surinktos lietaus ir filtrato valytos nuotekos  AB „Klaip dos vanduo“ priklausant  nuotek  išleidimo kolektori  išleidžiamos 
vadovaujantis 2017-11-02 Nuotek  transportavimo sutartimi Nr. P04-201700006 su AB „Klaip dos vanduo“. Sutartis pateikiama 20 priede. 
Vadovaujantis iš Nuotek  valymo baro išleidžiam  nuotek  tyrim  protokolais (žr. 21 pried ) nuotekose esam  teršal  vidutin s koncentracijos pateiktos 
žemiau lentel je: 

Parametras Mato vnt. Nustatyta reikšm
Leistina koncentracija 

AB „Klaip dos vanduo“ 
(sutartis Nr. P04-201700006) 

Nuotek  debitai:  
Vidutinis paros debitas, Qvid. d. m3/d 50 - 
Maksimalus paros debitas, Qmax. d. m3/d 60 - 
Metinis vidutinis nuotek  debitas, Qvid.metus. m3/m 18250 - 
Teršal  koncentracijos išleidžiamose nuotekose:  
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 11,5 25,5/17 
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/l 115 - 
Bendras azotas mg/l 8,5 10 
Bendras fosforas mg/l 0,34 1,0 
Skendin ios medžiagos mg/l 41 - 
pH mg/l 7,85 6,5 - 8,5 

Vadovaujantis tyrim  protokolais iš Dumpi  nuotek  valymo baro išleidžiamose nuotekose teršal  koncentracijos neviršija Nuotek  transportavimo sutartyje ir 
Nuotek  reglamente nurodyt   gamtin  aplink  leidžiam  išleisti koncentracij . 
Kontroliuotini teršalai, vadovaujantis AB „Grigeo Klaip da“ turimu TIPK leidimu ir AB „Klaip dos vanduo“ 2017-11-02 Nuotek  transportavimo sutartimi Nr. 
P04-201700006, pateikti Paraiškos 16 lentel je. 

Planuojama veikla. 
Dumpi  Nuotek  valymo baras. Išleistuvas Nr. 3 
Vadovaujantis iš bendrov s (Nemuno g. 2) išleidžiam  nuotek  tyrim  protokolu Nr. 2800 (tyrim  protokolas pateiktas 16 priede) nuotekose esam  teršal  
koncentracijos pateiktos aukš iau lentel je (ži r ti išleistuvo Nr. 1 aprašyme). 

Vadovaujantis tyrim  protokolu bendrov je susidaran iose nuotekose BDS7, skendin i  medžiag  koncentracijos viršija didžiausias leidžiamas koncentracijas, 
nustatytas AB „Klaip dos vanduo“ išleidimui  nuotakyn , vadovaujanti 2020-03-03 AB „Klaip dos vanduo“ išduotomis Prisijungimo s lygomis Nr. 
2020/S.6/3-327 (žr. 6 pried ), kuriose nurodyta, jog AB „Grigeo Klaip da“ gamybin s nuotekos turi b ti apvalytos prieš išleidžiant  komunalini  nuotek  
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nuotakyn , o teršal  koncentracijos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguž s 17 d. sakymu Nr. D 1-236 patvirtinto Nuotek  
tvarkymo reglamente nustatytas koncentracijas nuotek  išleidimui  nuotakyn . Siekiant užtikrinti ir neviršyti  AB „Klaip dos vanduo“ tinklus išleidžiamose 
nuotekose nustatytas leistinas teršal  koncentracijas, nuotekos turi b ti papildomai apvalomos. Tam tikslui AB „Grigeo Klaip da“ planuoja atnaujinti Dumpi  
nuotek  valymo baro eksploatacij , Nutiesiant papildom  nuotek  linij  nuo Dumpi  nuotek  valymo rengini  antrinio nusodintuvo iki AB „Klaip dos 
vanduo” nuotek  valymo tinkl  (išleistuvas Nr. 3). Šiuo metu vykdomi nuotek  linijos projektavimo darbai, pagal 2020-03-03 AB „Klaip dos vanduo“ 
išduotomis Prisijungimo s lygomis Nr. 2020/S.6/3-327 (žr. 6 pried ). 
Nuotek  išleidimas iš bendrov s teritorijos (Nemuno g. 2, Klaip da)  AB „Klaip dos vanduo“ tinklus vykt  tokia schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuotekos iš bendrov s  (Nemuno g. 2, Klaip da) nuotek  talpos,  kuri  patenka visos bendrov je susidaran ios nuotekos (gamybin s - iš gamybos padalinio, 
makulat ros mas s paruošimo cecho; buitin s ir paviršin s), bus paduodamos  esamus mechaniniu-biologinius nuotek  valymo renginius Dumpi  k., kurie yra 
14 km atstumu nuo bendrov s gamybos padalinio. Nuotek  transportavimui rengtos dvi sl gin s nuotek  linijas, kuri  kiekvienos ilgis yra 14 km. Nuotek  
sl gini  linij  planas pateiktas 22 priede. 
 Dumpi  nuotek  valymo bar  atpumpuotos nuotekos bus paduodamos  pri mimo kamer . Iš kameros nuotekos kartu su filtratu iš kompostavimo aikšteli , 

per paskirstymo kamer  paduodamos  pirmin  nuotek  nusodintuv  mechaniniam valymui. Pirminiame nusodintuve susidar s pirminis mechaninio valymo 
dumblas uždara linija (vamzdynais) paduodamas  planuojam  pastatyti sigyt  sausinimo rengin  (dekanter ), kur dumblas nusausinamas iki 25-30 % sausumo. 
Susidar s filtratas uždaru vamzdynu gražinamas  nuotek  valymo proceso pradži . Iš pirminio nusodintuvo mechaniškai gravitaciniu b du apsivaliusios 
nuotekos specialiu persipylimo kanalu patenka  koncentracijos ir debito išlyginimo rezervuar . Iš jo siurbliu perpumpuojamos  aeravimo rezervuar , kur 
prasideda biologinis aerobinis valymo procesas. Biologinio nuotek  valymo proceso metu b tinas nuolatinis ištirpusio deguonies tiekimas. Deguonies 
ištirpinimui nuotekose, aeravimo rezervuare rengti membraniniai difuzoriai-aeratoriai deguonies tirpinimui ir mechanin s maišykl s cirkuliaciniam dumblo 
mišinio srautui sudaryti. Deguon   difuzorius-aeratorius paduoda keturios siurblin s patalpoje rengtos orap t s Dumblo ir nuotek  (biologiškai išvalyt ) 
mišinys iš aeravimo rezervuaro savitaka tiekiamas  antrin  nusodintuv . Antrinis nusodintuvas atskiria aktyv  dumbl  nuo apvalyt  nuotek . Aktyvus dumblas 
nus da ant dugno ir viršuje susidaro skaidrus vanduo. Aktyvus dumblas gr žinamas  aeravimo rezervuar  palaikant jame 3,0-5,5 g/l koncentracij , o aktyvaus 
dumblo perteklius  per paskirstymo kamer  nukreipiamas  pirmin  nusodintuv . Aktyvaus dumblo po antrinio nusodintuvo ir perteklinio aktyvaus dumblo 
koncentracija 5,5-12,5 g/l. Nuotek  valymo rengini  technologin  schema su išleistuvu  AB „Klaip dos vanduo“ nuotek  tinklus pateikta Atliek  naudojimo 
ar šalinimo techniniame reglamente (žr.18 pried ). 
Iki AB „Klaip dos vanduo“ sutartyje nustatyt  leidžiam  išleist  teršal  koncentracij  apvalytos nuotekos iš antrinio nusodintuvo naujai projektuojama linija 
bus perpumpuojamos  AB „Klaip dos vanduo” nuotek  tinklus galutiniam nuotek  išvalymui. Iš Dumpi  nuotek  valymo rengini  antrinio nusodintuvo 
išleidimo latako projektuojamas PVC savitakinis Ø250 vamzdis. Valytos nuotekos nukreipiamos  esam  šulin  Nr. 200, kurio diametras Ø 3150 mm, gylis 5,22 

AB „Grigeo Klaip da“(Nemuno g. 
2, Klaip da) 

Nuotek  valymo baras 
(Dumpiai, Klaip dos r.) 

AB „Klaip dos vanduo“ 
nuotek  tinklai 

Filtratas ir lietaus nuotekos iš dumblo 
kompostavimo aikšteli   (Dumpiai, 
Klaip dos r.) 
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m. Siurblys (1 darbinis + 1 rezervinis) nuotek  perpumpavimui iš šulinio Nr. 200  AB „Klaip dos vanduo“ nuotek  valykl , projektuojamas esamame pastate - 
dumblo siurblin je (pastato žym jimas plane 24H1p, unikalus Nr. 5597-9004-3052). Siurbliu nuotekos sl giniu Ø225 mm vamzdžiu 1580 m pumpuojamos  
AB „Klaip dos vanduo“ esan i  nuotek  valykl  Uosi  g. 8, Dumpi  k., Klaip dos r. Prisijungimo  AB „Klaip dos vanduo“ tinklus projektuojama 
prisijungimo kamera (4,0 x 4,0 m x 5,05 m (h)). Pasijungimo kameroje projektuojamas trišakis d1000 su atšaka d200. Projektuojamos uždarymo sklend s ir 
atbuliniai vožtuvai ant atitekan i  vamzdži . Projektuojamos linijos inžinerini  tinkl  planas (su pažym tu nuotek  išleistuvu ir m gini  pa mimo vieta) 
pateiktas 23 priede. 
Kontroliuotini teršalai 
Vadovaujantis Nuotek  tvarkymo reglamentu ir AB „Klaip dos vanduo“ Prisijungimo s lygomis išleidžiamose nuotekose bus kontroliuojami bendrieji nuotek  
rodikliai: BDS7, ChDS, temperat ra ir pH. 
Vadovaujantis išleidžiam  nuotek  tyrim  protokolais bei Reglamento 2 priedu, vis  tirt  pavojing  medžiag  koncentracijos išleidžiamose nuotekose nesiekia 
didžiausi  leistin  koncentracij . O ribines koncentracijas  nuotek  surinkimo sistem  (koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar 
nereikia) viršijamos tik ši  teršal : chromas-šešiavalentis, bendras azotas, tod l šie teršalai turi b ti kontroliuojami. Kit  teršal /medžiag  normuoti/kontroliuoti 
neprivaloma. Atsižvelgiant  išleidžiam  nuotek  specifikacij , papildomai bus kontroliuojamas bendras fosforas.  

Vadovaujantis Nuotek  Reglamento 16 punktu, pavojing  medžiag , kurioms nenustatytos ribin s koncentracijos, išleidimas turi b ti reglamentuojamas, jeigu 
j  koncentracija nuotekose viršija taikomo laboratorin s kontrol s metodo aptikimo rib . Vadovaujantis tyrim  protokolu, kontroliuotini teršalai, kuriems 
nenustatyta ribin  vert  yra: dibutilftalatas, nitritai, amonio jonai, fosfatai, skendin ios medžiagos. (Nuotekas išleidžian io asmens pageidavimu, pavojingos 
medžiagos normatyvai leidime nuotekoms išleisti gali b ti panaikinti (nustatyta tvarka atlikus leidimo s lyg  perži r jim  ir pakei iant leidim ), jeigu per 
metus laiko (bet ne mažiau kaip 5 laboratoriniai tyrimai (bent vienas iš j  valstyb s laboratorin s kontrol s) iš eil s) išleidžiamose nuotekose nebuvo nustatytas 
pavojingos medžiagos Reglamento 2 priede nustatytos ribin s koncentracijos viršijimas arba tokia medžiaga nebuvo aptikta (jeigu pavojinga medžiaga 
nenurodyta reglamento 2 priede arba jai nenustatyta ribin  koncentracija). Vadovaujantis Reglamento 33 punktu veiklos vykdytojas, privalo informuoti 
nuotakyn  eksploatuojant  asmen , kiek ir koki  (nurodyti koncentracij  ir kiek ) pavojing  medžiag  su nuotekomis išleidžiama. 

Išleidžiamose nuotekose aptiktos nedidel s prioritetini  pavojing  teršal  koncentracijos (gyvsidabris - 0,093 μg/l, kadmis - 0,75 μg/l, benzo(b)fluoroantenas 
- 0,029 μg/l, benzo(g, h, i) perilenas - 0,021 μg/l, antracenas - 0,142 μg/l, di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) - 12,3 μg//). Teršal  koncentracijos išleidžiamose 
nuotekose nesiekia didžiausi  leistin  koncentracij   nuotakyn , ta iau atsižvelgiant  tai, kad šios medžiagos yra prioritetiniai pavojingi teršalai, jos bus 
kontroliuojamos nustatant normatyvus išleidžiamose nuotekose ir vykdant monitoring . Vadovaujantis Reglamento 33 punktu veiklos vykdytojas, privalo 
informuoti nuotakyn  eksploatuojant  asmen , kiek ir koki  (nurodyti koncentracij  ir kiek ) pavojing  medžiag  su nuotekomis išleidžiama. 
Nuotek  kontrol . 
Siekiant gyvendinti AB „Klaip dos vanduo“ prisijungimo s lygas, objekte apvalytoms nuotekoms numatoma laboratorin  ranga (automatinis m gini  
semtuvas, drumstumo matuoklis, pH/TORP daviklis, debito matuoklis su duomen  perdavimu  AB „Klaip dos vanduo“ SCADA sistem . Nuotek  apskaitai 
projektuojamas elektromagnetinis debitomatis Siemens Sitrans FM MAG 5100W / MAG6000 CT.  AB „Klaip dos vanduo“ SCADA sistem  bus perduodami 
duomenys: m3/h ir suminis m3. Nuotek  m giniams imti projektuojamas automatinis m gini  semtuvas Liquistation CSF48 kartu su automatiniu rutuliniu 
vožtuvu TSP m gini  mimui iš sl gini  vamzdži . Semtuvas projektuojamas pastate, m giniai imami iš sl ginio vamzdžio Ø225. M ginius semtuvas gal s 
imti tiek vienkartinius momentinius, tiek priklausomai nuo laiko, pagal nustatyt  interval . Reguliuojamas siurblio oro prap timas prieš ir po kiekvieno m ginio 
ap mimo. Duomenys perduodami  AB „Klaip dos vanduo“ SCADA sistem . 
Nuotek  šulinyje Nr. 200, montuojamas pH/T/ORP daviklis Memosens CPS16D. Duomenys perduodami  AB „KLaip dos vanduo“ SCADA sistem . 
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Nustatyti skendin i  medžiag  kiek  nuotekose, šulinyje Nr. 200 montuojamas drumstumo daviklis Turbimax CUS51D. Duomenys perduodami  AB 
„Klaip dos vanduo“ SCADA sistem  

kio subjekt  aplinkos monitoringo programa pateikta 12 priede. 
15 lentel . Informacija apie paviršin  vandens telkin  (priimtuv ),  kur  planuojama išleisti nuotekas 
AB „Grigeo Klaip da“ neišleidžia nuotek   paviršin  vandens telkin , tod l lentel  nepildoma. 
 
 
 
16 lentel . Informacija apie nuotek  išleidimo viet /priimtuv  (išskyrus paviršinius vandens telkinius),  kur  planuojama išleisti nuotekas 

Eil. 
Nr. 

Nuotek  išleidimo vietos / priimtuvo 
aprašymas  

Juridinis nuotek  išleidimo 
pagrindas  

Leistina priimtuvo apkrova  

hidraulin  teršalais 
m3/d m3/metus parametras mato vnt. reikšm  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Esama situacija 

1. 
AB „Klaip dos vanduo“ centralizuoti 
miesto nuotek  tinklai. (šulinys Nr. 

242a, žr. 15 pried ) 

Pirkimo-pardavimo 
sutartimi Nr. P04-

202000009 (žr. 14 pried , 
kuri numatoma atnaujinti) 

- - 

BDS7 mg/l 2000
ChDS mg/l <34

Bendras azotas mg/l 100
Bendras fosforas mg/l 20
Skendin ios medžiagos mg/l 500
Chromas-šešiavalentis mg/l 0,41/0,22

Dibutilftalatas - -
Nitritai - - 
Fosfatai - -
Gyvsidabris μg/l 41/22

Kadmis μg/l 801/402

benzo(b)fluoroantenas - - 
benzo(g, h, i) perilenas - -
antracenas - - 
di(2-etilheksil)ftalatas 
(DEHP) - - 

Temperat ra C° <45 
pH - 6,5-9,5

2. 

AB „Klaip dos vanduo“ savitakinis 
nuotek  išleidimo kolektorius  

(Ø 1800x2000 mm,  kamera Nr.193; žr. 
19 pried ) 

2017-11-02 Nuotek  
transportavimo sutartis Nr. 

P04-201700006 (žr. 20 
pried ) 

3658 1335000 

BDS7 mg/l 25,51/17,02

Bendras azotas mg/l 103

Bendras fosforas mg/l 13

pH - 6,5-8,5 
temperat ra C° <40 
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Planuojama situacija 

3. 
AB „Klaip dos vanduo“ nuotek  tinklai 

(prisijungimo kamera,  
trišakis Ø 1000x200 mm, žr. 23 pried ) 

AB „Klaip dos vanduo“  
prisijungimo s lygos 2020-
03-03 Nr. 2020/S.6/3-327 

(žr. 6 pried ) 

- - 

BDS7 mg/l 800
ChDS mg/l <34

Bendras azotas mg/l 100
Bendras fosforas mg/l 20
Skendin ios medžiagos mg/l -5

Chromas-šešiavalentis mg/l 0,41/0,22

Dibutilftalatas - - 
Nitritai - - 
Fosfatai - - 
Gyvsidabris μg/l 201/102

Kadmis μg/l 2001/1002

benzo(b)fluoroantenas - - 
benzo(g, h, i) perilenas - - 
antracenas - - 
di(2-etilheksil)ftalatas 
(DEHP) - - 

Temperat ra C° <45 
pH - 6,5-9,5

Pastabos: 
1  - momentin  paros didžiausia leidžiama koncentracija; 
2  - vidutin  paros didžiausia leidžiama koncentracija; 
3 - vidutin  metin  didžiausia leidžiama koncentracija. 
4- Jei ChDS/BDS7 santykis yra  3, veiklos vykdytojas privalo vertinti, ar išleidžiamos  nuotakyn  nuotekos n ra toksiškos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis d l mažo lengvai 
skaidom  organini  medžiag  kiekio (iki 150 mg/l pagal BDS7), o ne d l toksini /kenksming  medžiag , ribojan i  biologinius procesus, šio parametro viršijimas leidžiamas 

5 - bus nustatyta vadovaujantis AB „Klaip dos vanduo“ nuotek   valymo sutartimi. 
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17 lentel . Duomenys apie nuotek  šaltinius ir / arba išleistuvus 

Eil. 
Nr.  Koordinat s Priimtuvo 

numeris  
Planuojam  išleisti 
nuotek  aprašymas 

Išleistuvo tipas / 
techniniai 
duomenys 

Išleistuvo vietos 
aprašymas  

Numatomas išleisti didžiausias 
nuotek  kiekis 

m3/d. m3/m. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Esama situacija 

1 X-6177528; 
Y-319972 1 

Gamybos padalinio 
(Nemuno 2, Klaip da) 
gamybin s-buitin s ir 

lietaus nuotekos  

Vamzdis 200mm 

AB „Klaip dos vanduo“ 
nuotek  tinklai  

(prisijungimo kamera,  
Šulinys Nr. 242a, žr. 15 

pried )

3500 990000 

2 X-6171071; 
Y-327762 2 

Nuotek  valymo bare 
iš dumblo 
kompostavimo 
aikšteli  surenkamo 
filtrato ir lietaus 
valytos nuotekos 

Vamzdis 600mm 

AB „Klaip dos vanduo“ 
savitakinis nuotek  

išleidimo kolektorius  
(Ø 1800x2000 mm, kamera 

Nr.193 žr. 19 pried ) 

60  18250 

Planuojama situacija 

3 X-6170750; 
Y-327029 3 

Gamybos padalinio 
(Nemuno 2, Klaip da) 
apvalytos gamybin s-
buitin s ir lietaus 
nuotekos bei Nuotek  
valymo baro (Dumpiai, 
Klaip dos r.) dumblo 
kompostavimo aikšteli  
filtrato ir lietaus 
apvalytos nuotekos 

Vamzdis 225 mm 

AB „Klaip dos vanduo“ 
nuotek  tinklai  

(prisijungimo kamera,  
trišakis Ø 1000x200 mm,  

žr. 23 pried ) 

3656 1277500 

 
18 lentel .  gamtin  aplink  planuojam  išleisti nuotek  užterštumas  
AB „Grigeo Klaip da“ neišleidžia nuotek   paviršin  vandens telkin , tod l lentel  nepildoma. 
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19 lentel . Objekte / renginyje naudojamos nuotek  kiekio ir taršos mažinimo priemon s 

Eil. 
Nr. 

Nuotek   
šaltinis / 

išleistuvas 
Priemon s ir jos paskirties aprašymas diegimo data 

Priemon s projektin s savyb s1 

rodiklis mato vnt. reikšm  
1 2 3 4 5 6 7 

Planuojama situacija 

1 3 Biologiniai nuotek  valymo renginiai  2004-08 

Valom  nuotek  kiekis: 
Vidut. dienos 

Maksimalus dienos 

 
m3/d 
m3/d 

 
4 000 
6 000 

BDS5: prieš valym   mg/l 500 
Skendin ios medžiagos:  

prieš valym  mg/l 350 

Pastabos: 
1 - Lentel  užpildyta remiantis techninio projekto sprendiniais. Valymo rengini  Pripažinimo tinkamu naudoti aktas pateiktas Paraiškos 24 priede. 

20 lentel . Numatomos vanden  apsaugos nuo taršos priemon s 
Eil. 
Nr. 

Nuotek  šaltinis / 
išleistuvas Priemon s aprašymas Laukiamo efekto aprašymas 

Numatomas leidimo 
s lyg  keitimas 

gyvendinus priemon  

Diegimo

pradžia pabaiga 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3 Anaerobinis 
bioreaktorius 

Bendrov je (Nemuno g.2) 
susidaran i  nuotek  BDS ir ChDS 

mažinimas 
- 2021 2022 

Pastabos: 
1- siekiant pagerinti Gamybos padalinyje susidaran i  nuotek  teršal  rodiklius, numatomas anaerobinio bioreaktoriaus diegimas biologiškai skaidomiems 

organiniams junginiams (BDS / ChDS) pašalinti. 
 
21 lentel . Pramon s moni  ir kit  abonent , iš kuri  planuojama priimti nuotekas (ne paviršines), s rašas ir planuojam  priimti nuotek  savyb s 
AB „Grigeo Klaip da“ nepriima nuotek  iš kit  abonent , tod l lentel  nepildoma. 
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22 lentel . Nuotek  apskaitos renginiai 
Eil. 
Nr.  Išleistuvo Nr. Apskaitos prietaiso vieta Apskaitos prietaiso registracijos duomenys 

1 2 3 4 
Esama situacija 

1 1 AB „Grigeo Klaip da“ nuotek  siurblin s pastatas, Nemuno g. 2 (žr. 15 pried ).  Nr. 238630N121 

2 2 AB „Grigeo Klaip da“ Dumpi  nuotek  valymo renginiai, po antrinio nusodintuvo 
(žr. 19 pried ). Nr. 217302H142 

Planuojama situacija 

2 3 AB „Grigeo Klaip da“ Dumpi  nuotek  valymo renginiai, esamo siurblin s pastato 
viduje (žr. 23 pried ). 

Projektuojamas elektromagnetinis 
debitomatis Siemens Sitrans FM MAG 

5100W / MAG6000 CT 
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IX. DIRVOŽEMIO IR POŽEMINIO VANDENS APSAUGA 
Skyrius atnaujinamas vadovaujantis poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenis 

20. Dirvožemio ir gruntini  vanden  užterštumas. Duomenys apie žinom  mon s teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens tarš , 
nurodant galimas priežastis, kod l šis užteršimas vyko arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama 
užterštumo b kl s ataskaita. Galima žem s tarša esant ne prastoms (neatitiktin ms) veiklos s lygoms ir priemon s galimai taršai esant tokioms 
s lygoms išvengti ar j  riboti.  
Dirvožemio ir gruntini  vanden  užteršimo prevencijai AB „Grigeo Klaip da“ teritorijoje (Nemuno g.2, Klaip da) rengta asfalto danga. Gamybos procesas, 
apimantis chemini  medžiag  iškrovim /sand liavim , vyksta pilnai uždaruose pastatuose Nemuno g.2, Klaip da. 
Lietaus nuotekos nuo pastat  stog  ir teritorijos kartu su gamybin mis ir buitin mis nuotekomis patenka  siurblin  ir išleidžiamos  AB „Klaip dos vanduo“ 
nuotek  tinklus (išleistuvas Nr. 1), arba perpumpuojamos  biologinius nuotek  valymo renginius ir apvalytos išleidžiamos  AB „Klaip dos vanduo“ nuotek  
tinklus. Nuotek  valymo rengini  teritorijos paviršin s nuotekos, išskyrus paviršines nuotekas iš dumblo aikšteli , yra išleidžiamos  melioracijos griov . 
Surinktas drenažinis vanduo - filtratas iš dumblo kompostavimo aikšteli  paduodamas  nuotek  valymo renginius pakartotinam valymui.  
Nuotek  valymo bare vykdomas pagal kio subjekt  aplinkos monitoringo nuostat  II skyriaus 8 punkt  privalomas poveikio požeminiam vandeniui 
monitoringas. Steb jim  vykdymui rengti 2 monitoringo gr žiniai Nr. 32396 ir 32397. Kaip teigiama UAB „Grota“ vykdomo požeminio vandens monitoringo 
ataskaitose, gr žiniai yra techniškai tvarkingi ir tinkami steb jimams. 
Vadovaujantis 2012-2016 m. UAB „Grota“ vykdomo poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomen  analize, lyginant abiej  stebim j  gr žini  
(32396, 32397) gruntinio vandens kokyb , matome, kad nutekan iame nuo nuotek  valyklos teritorijos gruntiniame vandenyje (gr ž. Nr. 32397) padid jusios 
chlorid  (Cl), azoto jungini  ir fosfat  koncentracijos. 
Padid jusios chlorid  koncentracijos nutekan iame nuo nuotek  valyklos teritorijos gruntiniame vandenyje buvo nustatomos kiekvienais monitoringo vykdymo 
metais. Normuojam  chlorid  koncentracija gruntiniame vandenyje kito nuo 360 iki 504 mg/l ir 2014 m. metais RV ir DLK viršijo 1,01 karto. D l padid jusios 
chlorid  koncentracijos gruntiniame vandenyje buvo padid j s vandens elektros laidumas, siekiantis 2120-2290 μS/cm. Taip pat, lyginant su atitekan iu, 
nutekan iame nuo valyklos teritorijos gruntiniame vandenyje buvo nustatoma padid jusi amonio (NH4) koncentracija, kuri siek  <0,02-19,36 mg/1. ir 2015 
metais DLK viršijo 1,6 karto. Tais pa iais metais fosfat  koncentracija siek  6,5 mg/1 ir DLK viršijo 2 kartus. Vis  kit  tirt  gruntinio vandens kokyb s 
komponent  koncentracijos gruntiniame vandenyje buvo vietov s foninio lygio ir per vis  monitoringo vykdymo laikotarp  neviršijo DLK ar RV. Vis  tirt  
sunki j  metal  koncentracijos 2012-2016 metais gruntiniame vandenyje buvo mažesn s už DLK/RV. 
2017 met  UAB „Grota“ 2012-2016 m. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaitos išvados: 

Per 2012-2016 m. monitoringo laikotarp  gruntinio vandens kokyb  valymo rengini  teritorijoje nepablog jo. Atskirais laikotarpiais buvo stebimas 
trumpalaikis atskir  komponent  koncentracij  padid jimas gruntiniame vandenyje, ta iau šie padid jimai buvo trumpalaikiai. Lyginant 2002-2016 
met  duomenis stebima nežymi bendra teršian i  medžiag  koncentracij  maž jimo tendencija. 
Gruntinio vandens užterštumas, paskutiniais turimais duomenimis, teritorijoje yra foninio-žemo lygio, tod l grunto bei gruntinio vandens kokyb s 
gerinimo priemon s šio metu n ra reikalingos. Toliau teritorijoje pakanka vykdyti kontrolinio pob džio monitoring , steb jimus atliekant 1 kart  per 
metus. 

2017 m. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita pateikta 25 priede. 
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Stebim  valymo rengini  gruntinio vandens kokyb  2017 ir 2018 m. buvo gera (viršijim  nenustatyta). Chemini  medžiag  koncentracijos yra artimos 
daugiame iam vidurkiui. Remiantis gautais rezultatais, galima teigti, kad valymo rengini  veikla 2017 m. netur jo neigiamos takos požeminio vandens 
kokybei. 
2017 ir 2018 m. Požeminio vandens monitoringo duomen  suvestin  pateikta 13 priede. 
AB „Grigeo Klaip da“ poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa sudaryta 2017-2021 metams pateikta 26 priede.  
 

X. TR ŠIMAS 
Skyriaus informacija atnaujinama pagal esam /planuojam  situacij . 
21. Informacija apie biologiškai skaidži  atliek  naudojim  tr šimui žem s kyje. 
Iki 2013 m. nuotek  valykloje susidarantis dumblas buvo naudojamas nuotek  baro teritorijos tr šimui bei rekultivavimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2001-06-29 sakymu Nr. 349 patvirtintais Nuotek  dumblo naudojimo tr šimui bei rekultivavimui reikalavimais. Šiuo metu mon  nuotek  
dumblo lauk  tr šimui nenaudoja ir nebenaudos. Informacija neteikiama. 

22. Informacija apie lauk  tr šim  m šlu ir (ar) srutomis.  
mon  nenaudoja m šlo ar srut  lauk  tr šimui. Informacija neteikiama. 

XI.  NUMATOMAS ATLIEK  SUSIDARYMAS, APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, SKAITANT PARUOŠIM  NAUDOTI AR 
ŠALINTI) IR LAIKYMAS 

Skyrius informacija papildoma numatant galimyb  nuotek  valymo bare susidarant  dumbl  (19 02 06), be kompostavimo aikštel se, tiesiai perduoti kitiems 
atliek  tvarkytojams. Kita (esama atliek  tvarkymo veikla) nekei iama, informacija perkeliama iš turimo TIPK leidimo 

23. Atliek  susidarymas. Numatomos atliek  prevencijos priemon s ir kitos priemon s, užtikrinan ios mon je susidaran i  atliek  (atliekos 
pavadinimas, kodas) tvarkym  laikantis nustatyt  atliek  tvarkymo princip  bei visuomen s sveikatos ir aplinkos apsaug . 
Gamybos padalinyje popieriaus/kartono gamyboje kaip žaliava naudojamos popieriaus ir kartono atliekos: 20 01 01, 15 01 01, 19 12 01, 03 03 08 - toliau tekste 
- makulat ra, kuri  pagrindin  sudedamoji dalis yra organin  medžiaga - celiulioz . Tikslas - antrini  žaliav  panaudojimas, išsaugant medžius bei s vartyn  
mažinimas. Atliekos (makulat ra) tvarkomos R3 b d  (organini  medžiag , nenaudojam  kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas ( skaitant 
kompostavim  ir kitus biologinio pakeitimo procesus). Per metus sutvarkoma iki 154130 t makulat ros atliek  (20 01 01, 15 01 01, 19 12 01, 03 03 08).  
Smulkiojo makulat ros mas s valymo metu susidariusios gamybos liekanos, vadovaujantis 2017-09-18 LR Aplinkos ministro sakymo Nr. D1-778 „D l 
išmetam  teršal  iš vidutini  kur  deginan i  rengini  norm  patvirtinimo“  4.2 ir 4.2.2.3 punktais, (juose nurodyta: biomas  yra pluoštin s augalin s atliekos, 
gaunamos gaminant pirmin  popieriaus mas  ir popieri  iš popieriaus mas s, jeigu jos yra kartu sudeginamos gamybos vietoje, o gauta šiluma panaudojama), 
priskiriamos biomasei (biokurui). Biomas  (biokuras) deginamas bendrov s biokatilin je kartu su kitu naudojamu biokuru (medienos skiedromis), o gauta 
šiluma bus naudojama garo, kuris reikalingas popieriaus gamybos procese, gamybai. Biokuro katilin je degimo produktai yra valomi oro valymo renginiuose – 
multiciklone ir ekonomaizeryje. Biomas  (biokuras) atitinka biokuro kokyb s reikalavimus (pagal Lietuvos Respublikos Energetikos ministro sakym  2017-
12-06 Nr.1-310 D l kietojo biokuro kokyb s reikalavim  patvirtinimo). Biomas s atitikimo biokuro kokyb s reikalavimams protokolai pateikiami Paraiškos 27 
priede. Jei smulkiojo makulat ros mas s  valymo metu susidariusios gamybos liekanos neatitiks biokuro reikalavim , jos kaip perdirbti skirto popieriaus ir 
kartono r šiavimo atliekos (po smulkaus makulat ros mas s r šiavimo), atliekos kodas 03 03 08, bus perduodamos Lietuvos Respublikos atliek  tvarkytoj  
valstyb s registre registruotiems atliek  tvarkytojams, turintiems teis  tvarkyti šias atliekas. 
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Nuotek  valymo bare susidaro fizinio/cheminio apdorojimo dumblas (dumblas iš po pirminio, antrinio nusodintuv  ir iš aerotanko) (19 02 06). Dumblas 
transportuojamas uždaru vamzdynu ir perpumpuojamas  šalia esan ias kompostavimo aikšteles siurbliais. Iš viso yra 24 kompostavimo aikštel s (kiekvienos 
t ris - 5000 m3). Kompostavimas vykdomas iki 3 met . Atliekos (nuotek  dumblas) tvarkomos R3 b d  (organini  medžiag , nenaudojam  kaip tirpikliai, 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas ( skaitant kompostavim  ir kitus biologinio pakeitimo procesus). Šiuo metu kompostavimo aikštel se sukaupta apie 28960 t 
(absoliu iai sausos medžiagos) komposto. 2005 m.- 2013 m. laikotarpyje dumblas pagal suderint  Energetini  kult r  tr šimo plan  buvo naudojamas 11,5 ha 
plote greitai augan i  gluosnini  žilvy i  tr šimui: 

2005 m. – 920 t abs.s.dumblo komposto; 
2006 m. – 910 t abs.s. dumblo komposto; 
2007 m. - 2764 t abs.s.dumblo komposto; 
2010 m. – 4914 t abs.s.dumblo komposto; 
2011 m. – 3340 t abs.s.dumblo komposto; 
2013 m. - 4665 t abs.s.dumblo komposto. 

2019 m. rugpj io 29 d. kartu su Klaip dos  Aplinkos kokyb s departamento atstovais buvo paimti komposto m giniai iš devyniolikos aikšteli . Užplombuoti 
m giniai pateikti laboratorijai vis  kokybini  rodikli  nustatymui. Pagal gautus rezultatus, kompostas atitinka Biologiškai skaidži  atliek  kompostavimo, 
anaerobinio apdorojimo  aplinkosaugini  reikalavim , patvirtint  LR Aplinkos ministro 2007-01-25 sakymu Nr. D1-57  D l Biologiškai skaidži  atliek  
kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosaugini  reikalavim  patvirtinimo nuostatas. 28 priede pateikiami devyniolikos kompostavim  aikšteli  
komposto kokybini  tyrim  protokolai. 18-je (iš 19-os) aikšteli  sukompostuoto dumblo parametrai atitinka komposto kokyb s reikalavimus (aikšteli  Nr. 1, 2, 
4 - 15, 17, 19, 21, 23), o vienos aikštel s (Nr. 3) komposto pH yra didesnis. Komposto normas atitinkantis dumblas bus realizuojamas kaip produkcija. 
Kompostavimo aikštel  Nr. 24 šiuo metu yra tuš ia, o likusiose 4-iose aikštel se (Nr. 16, 18, 20 ir 22) šiuo metu yra kaupiamas (paduodamas) ir 
kompostuojamas šviežias dumblas. 
Siekiant sudaryti galimybes nuotek  valykloje susidarant  dumbl  lengviau panaudoti galutiniam realizavimui (be kompostavimo), žymiai sumažinant atviro 
dumblo kompostavimo poreikius ir sumažinti iš nuotek  dumblo kompostavimo aikšteli  išsiskirian i  kvap  emisij , susidarantis dumblas bus nusausinamas 
dekanteryje. Dumblas bus paduodamas  sausinimo zon  (centrif ga/dekanteris), kur nusausinimas iki 25-30 % sausumo. Geresniam nusausinimo laipsniui 
pasiekti  dumbl  terpiamas polimeras (Poliflock SM 960 ar pan.). Paruoštas dumblas paduodamas  centrifug  (dekanter ), kur dumblas veikiamas išcentrin s 
j gos išfrakcionuojamas  nusausint  dumbl  (sausumas 25-30 %) ir filtrat . Filtratas uždaru vamzdynu gražinamas  nuotek  valymo proceso pradži , o 
nusausintas dumblas  transporteri  sistema patenka  vien  iš dviej  konteineri . Pripildžius konteiner , jis uždengiamas transportavimui.  

Dumblo sausinimo procesu metu oro teršal  ir kvap  emisijos  aplinkos or  nebus, kadangi dumblas  sausinimo renginius (iki pat dekanterio/centrifugos) bus 
paduodamas uždara linija (vamzdynais), o juose susidarantis sausintas dumblas bus kraunamas  konteinerius, kurie laikomi uždaroje konstrukcijoje, kuri 
apsaugos teršal  patekim   aplink  iš konteineriuose laikomo dumblo. 
diegus dumblo sausinimo renginius numatoma, jog visas susidarysiantis ir nusausintas dumblas (be laikymo dumblo kompostavimo aikštel se) pagal sutartis 

bus perduodamas kitiems atliek  tvarkytojams (UAB „Fortum Klaip da“ arba kitiems atliek  tvarkytojams).  
Siekiant išvengti galimos rizikos d l dumblo realizavimo (UAB „Fortum Klaip da“ stabdymo metu ar kt. priežastims, d l kuri  sausintas dumblas negal t  b ti 
priimamas kit  atliek  tvarkytoj  arba b t  stabdomi dumblo sausinimo renginiai), AB „Grigeo Klaip da“ kaip atsargin  galimyb  tvarkyti susidarant  dumbl  
numato pasilikti ir kit  (esam ) dumblo tvarkymo alternatyv  - kompostavim  esamose betonuotose aikštel se (R3 atliek  tvarkymo b das, vadovaujantis 
Atliek  tvarkymo taisykl mis, patvirtintomis aplinkos ministro 1999-07-14 sakymu Nr. 217).  
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Dumblas kompostavimui bus paduodamas  5 esamas betonuotas kompostavimo aikštel se (Nr. 16, 18, 20, 22, 24), likusiose 19 vnt. aikštel se bus saugomas iki 
šiol pagamintas kompostas iki bus realizuotas. Nuotek  valymo bare per metus susidaro 1325 t/m (absoliu iai sausis medžiagos) nuotek  dumblo (kodas 19 02 
06). Numatoma galimyb  vis  susidarant  dumbl  1325 t/m nusausinti dekanteryje ir be kompostavimo atiduoti kitiems atliek  tvarkytojams. Ta iau dumblo 
sausinimo rengini  stabdymo metu, ir kt. atvejais, numatoma galimyb  iki 298 t/m (absoliu iai sausos medžiagos) dumblo sukompostuoti 5-iose iš 24 esam  
dumblo kompostavimo aikšteli . 
Detalus atliek  tvarkymo technologinis aprašymas pateiktas Atliek  naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (žr. 18 pried ). 
Atliek  tvarkymo metu susidaran ios atliekos. 
Popieriaus ir/ar kartono gamybos metu perdirbant makulat r  (popieriaus ir kartono bei popieriaus ir kartono pakuo i  atliekas, popieriaus ir kartono gamybines 
atraižas iš pakuotes gaminan i  moni ) susidaro: 

perdirbti skirto popieriaus ir kartono r šiavimo atliekos (po grubaus makulat ros mas s r šiavimo - GRA), atliekos kodas 03 03 08; 
kitos mechaninio atliek  ( skaitant medžiag  mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 (GRA atliekos netinkamos deginimui), atliekos 
kodas 19 12 12; 
metalin s pakuot s, atliekos kodas 15 01 04. 

Šios atliekos surenkamos metaliniuose atliek  tvarkytojo konteineriuose ir perduodamas Lietuvos Respublikos atliek  tvarkytoj  valstyb s registre 
registruotiems atliek  tvarkytojams. turintiems teis  tvarkyti atitinkamas atliekas. 
Smulkioje makulat ros mas s valymo metu susidariusios gamybos liekanos (03 03 08) priskiriamos biomasei (biokurui), kuri deginama bendrov s biokatilin je 
kartu su kitu naudojamu biokuru (medienos skiedromis). Jei smulkioje makulat ros mas s valymo metu susidariusios gamybos liekanos (03 03 08) neatitiks 
biokuro reikalavim , jos kaip perdirbti skirto popieriaus ir kartono r šiavimo atliekos (po smulkaus makulat ros mas s r šiavimo), perduodamos kitiems 
atliek  tvarkytojams, turintiems teis  tvarkyti šias atliekas. 

kin je veikloje susidaran ios atliekos 
Nuotek  valymo bare susidaro fizinio/cheminio apdorojimo dumblas (dumblas iš po pirminio, antrinio nusodintuv  ir iš aerotanko) (19 02 06). Dumblas 
transportuojamas uždaru vamzdynu ir perpumpuojamas  šalia esan ias kompostavimo aikšteles siurbliais (2 vnt.). Iš viso yra 24 kompostavimo aikštel s. 
kiekvienos V = 5000 m3. Kompostavimo aikštel se rengta drenažin  sistema. 
Eksploatuojant biokatil  susidaro neapdorotos medienos pelenai; atliekos kodas 10 01 01, 10 01 03. Šios atliekos kaupiamos uždarame metaliniame 
konteineryje ir perduodamas Lietuvos Respublikos atliek  tvarkytoj  valstyb s registre registruotiems atliek  tvarkytojams. 
Taip pat atliekos susidaro buitin s veiklos metu - rengini , patalp  remonto metu, eksploatuojant gamybinius renginius, valant ir/ar demontuojant senus 
renginius, statinius ir pan.; jos kaupiamos atskirose sandariose paženklintose talpose, konteineriuose nedideliais kiekiais j  tarpusavyje nemaišant ir 

perduodamos kitiems atliek  tvarkytojams: juod j  metal  šlifavimo ir tekinimo atliekos (12 01 01), spalvot j  metal  šlifavimo ir tekinimo atliekos (12 01 
03), geležis ir plienas (17 04 05), varis, bronza, žalvaris (17 04 01), aliuminis (17 04 02), mineralin  nechlorintoji hidraulin  alyva (13 01 10*), mineralin  
nechlorintoji izoliacin  ir šilum  perduodanti alyva (13 03 07*), kitaip neapibr žtos atliekos (13 08 99*), baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 
arba 16 06 03  ir ner šiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra toki  baterij  (20 01 33*), kitaip neapibr žtos atliekos (03 03 99), stiklas (17 02 02), 
medis (17 02 01), kabeliai, nenurodyti 17 04 10 (17 04 11), mišrios statybin s ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 (17 09 04), 
pakuot s, kuriose yra pavojing j  medžiag  liku i  arba kurios yra jomis užterštos (15 01 10*), absorbentai, filtr  medžiagos ( skaitant kitaip neapibr žtus 
tepal  filtrus), pašluost s, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis (15 02 02*), atliekos, kuriose yra gyvsidabrio (06 04 04*), daž  ir lako, 
kuriuose yra organini  tirpikli  ar kit  pavojing j  medžiag , atliekos (08 01 11*), daž  ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 (08 01 12), naftos 
produkt /vandens separatori  tepaluotas vanduo (13 05 07*), žvyro gaudykl s ir naftos produkt /vandens separatori  kietosios medžiagos (13 05 01*), 
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nebenaudojama elektros ir elektronin  ranga (20 01 35*, 20 01 36), transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB (16 02 09*), r gštys (20 01 14) ir 
mazutas ir dyzelinis kuras (13 07 01*), medžio žiev s ir medienos atliekos (03 03 01). 
Atliekos, kuri  kodai 13 02 08* (kita variklio, pavar  d ž s ir tepamoji alyva), 16 01 03 (naudoti nebetinkamos padangos), 16 06 01* (švino akumuliatoriai), 16 
06 05 (kitos baterijos ir akumuliatoriai), 16 06 06* (kitos nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai), 16 01 07* (tepal  filtrai), 16 01 17 (juodieji metalai) ir 16 06 
05 (kitos baterijos ir akumuliatoriai), susidaro eksploatuojant bendrov s rengimus, transporto priemones, kit  rang . Šios atliekos kaupiamos atskirose 
sandariose paženklintose talpose, statin se, konteineriuose, rietuv se j  tarpusavyje nemaišant ir perduodamas Lietuvos Respublikos atliek  tvarkytoj  
valstyb s registre registruotiems atliek  tvarkytojams. 
Atliekos. kuri  kodai 20 01 21* (dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio), 15 01 02 (plastikin s (kartu su PET (polietilentereftalatas)) 
pakuot s), 15 01 03 (medin s pakuot s), 15 01 01 (popieriaus ir kartono pakuot s), 06 03 13* (kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunki j  metal ), 16 05 
07* (nebereikalingos neorganin s chemin s medžiagos, kuri  sud tyje yra pavojing j  medžiag  arba kurios iš j  sudarytos) ir 16 05 08* (nebenaudojamos 
organin s chemin s medžiagos, kuri  sud tyje yra pavojing j  medžiag  arba kurios iš j  sudarytos), susidaro eksploatuojant bendrov s patalpas, produkcijos 
kokyb s ir nuotek  laboratorijas bei produkcijos pakavimo rang , išpakavus prekes ir pan. Šios atliekos kaupiamos plastikiniuose maišuose, konteineriuose, 
metalin se statin se, j  tarpusavyje nemaišant ir perduodamas Lietuvos Respublikos atliek  tvarkytoj  valstyb s registre registruotiems atliek  tvarkytojams. 
Mišrios komunalin s atliekos ( 20 03 01) susidaro administracin se patalpose ir tenkinant mon s darbuotoj  buities poreikius ir pan. Šios atliekos kaupiamos 
konteineriuose ir perduodamos atliek  tvarkytojams.  

Atsitiktiniais atvejais gali susidaryti ir kitos atliekos. Jos bus perduodamos Lietuvos Respublikos atliek  tvarkytoj  valstyb s registre registruotiems atliek  
tvarkytojams. 
 

Atliek  naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas pateiktas 29 priede. 
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24. Atliek  apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, skaitant paruošim  naudoti ar šalinti) ir laikymas 
 
24.1. Nepavojingosios atliekos 
 
23 lentel . Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos. 
renginio pavadinimas AB „Grigeo Klaip da“ 

Numatomos naudoti atliekos Atliek  naudojimo veikla Planuojamas tolimesnis 
atliek  apdorojimas 

Kodas  Pavadinimas Patikslintas pavadinimas Atliekos naudojimo veiklos kodas 
(R1–R11)  

Projektinis renginio 
paj gumas, t/m. 

1 2 3 4 5 6 
20 01 01 Popierius ir kartonas Popierius ir kartonas 

R3 154130 

Pagaminama prek ;  
Pagal KN: 
480524003 

48052500 

48051990 
 

15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuot s Popieriaus ir kartono pakuot s 
19 12 01 Popierius ir kartonas Popierius ir kartonas 

03 03 08 Perdirbti skirto popieriaus ir 
kartono r šiavimo atliekos 

Popieriaus ir kartono gamybin s 
atraižos iš pakuotes gaminan i  
moni  

19 02 06 Fizinio ir cheminio apdorojimo 
dumblas, nenurodytas 19 02 05 

Fizinio cheminio apdorojimo 
dumblas1 R3 2982 Pagaminamas kompostas 

pagal KN: 31010000 
Pastabos: 
1- susidaro tvarkant bendrov s nuotekas: dumblas tvarkomas R3 b du (kompostuojamas); 
2 -absoliu iai sausos medžiagos 
3 - 48052400: popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, kai l m2 svoris ne> 150 glm2. 
- 48052500: popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, kai 1 m2 svoris > 150g/m2. 
- 48051990: fliutingas. 

24 lentel . Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos. 
AB „Grigeo Klaip da“ nevykdys atliek  šalinimo veiklos, tod l lentel  nepildoma. 
25 lentel . Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 
AB „Grigeo Klaip da“ nenumato paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojing  atliek , tod l lentel  nepildoma. 
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26 lentel . Didžiausias numatomas laikyti nepavojing j  atliek  kiekis. 
renginio pavadinimas AB „Grigeo Klaip da“ 

Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirt  atliek  laikymas 

Planuojamas tolimesnis 
atliek  apdorojimas Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Laikymo veiklos 
kodas (R13 ir (ar) 

D15)  

Didžiausias vienu metu numatomas 
laikyti bendras atliek , skaitant 

apdorojimo metu susidaran i  atliek , 
kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 
Bendrov je tvarkomos atliekos 

20 01 01 Popierius ir kartonas Popierius ir kartonas 

R13 3958 R3 

15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuot s Popieriaus ir kartono pakuot s 
19 12 01 Popierius ir kartonas Popierius ir kartonas 

03 03 08 Perdirbti skirto popieriaus ir kartono 
r šiavimo atliekos 

Popieriaus ir kartono gamybin s 
atraižos iš pakuotes gaminan i  
moni  

Atliek  tvarkymo metu susidaran ios atliekos, laikomos susidarymo vietoje iki j  išvežimo  atliek  naudojimo ar šalinimo rengin  

19 12 12 
Kitos mechaninio atliek  ( skaitant 
medžiag  mišinius) apdorojimo atliekos, 
nenurodytos 19 12 11 

Kitos mechaninio apdorojimo 
atliekos, nenurodytos (GRA atliekos
netinkamos deginimui) 

R13 10 D1 

03 03 08 Perdirbti skirto popieriaus ir kartono 
r šiavimo atliekos 

Perdirbti skirto popieriaus ir kartono
r šiavimo atliekos (po grubaus - 
GRA/smulkaus r šiavimo)  

R13 30 R1 

15 01 04 Metalin s pakuot s Žaliav  pakus rišanti viela R13 2 R12, R4 
 
27 lentel . Didžiausias numatomas laikyti nepavojing j  atliek  kiekis j  susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 
AB „Grigeo Klaip da“ nelaikys ilgiau kaip vienerius metus iki surinkimo (S8) ne atliek  tvarkymo metu susidaran ias atliekas, tod l lentel  nepildoma. 
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24.2. Pavojingosios atliekos 
28 lentel . Numatomos naudoti pavojingosios atliekos. 
AB „Grigeo Klaip da“ nenumato naudoti pavojing  atliek , tod l lentel  nepildoma. 

29 lentel . Numatomos šalinti pavojingosios atliekos. 
AB „Grigeo Klaip da“ nenumato šalinti pavojing  atliek , tod l lentel  nepildoma. 

30 lentel . Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos. 
AB „Grigeo Klaip da“ nenumato paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojing  atliek , tod l lentel  nepildoma. 

31 lentel . Didžiausiais numatomas laikyti pavojing j  atliek  kiekis. 
AB „Grigeo Klaip da“ nenumato laikyti pavojing  atliek , tod l lentel  nepildoma. 

32 lentel . Didžiausias numatomas laikyti pavojing j  atliek  kiekis j  susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 
AB „Grigeo Klaip da“ nelaikys ilgiau kaip šešis m nesius iki surinkimo (S8) ne atliek  tvarkymo metu susidaran ias atliekas, tod l lentel  nepildoma. 

25. Papildomi duomenys pagal Atliek  deginimo aplinkosaugini  reikalavim , patvirtint  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 
31 d. sakymu Nr. 699 „D l Atliek  deginimo aplinkosaugini  reikalavim  patvirtinimo“, 8, 81 punktuose nustatytus reikalavimus.“ 
AB „Grigeo Klaip da“ neeksploatuos atliek  deginimo rengin , tod l informacija neteikiama. 

26. Papildomi duomenys pagal Atliek  s vartyn  rengimo, eksploatavimo, uždarymo ir prieži ros po uždarymo taisykli , patvirtint  Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. sakymu Nr. 444 „D l Atliek  s vartyn  rengimo, eksploatavimo, uždarymo ir prieži ros po 
uždarymo taisykli  patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punkt  reikalavimus. 
AB „Grigeo Klaip da“ neeksploatuos atliek  s vartyno, tod l informacija neteikiama. 
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XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAP  KONTROL  
 

27. Informacija apie triukšmo šaltinius ir j  skleidžiam  triukšm . 
Punktas nekei iamas, informacija perkeliama iš turimo TIPK leidimo pagal v liausiai planuot  kin  veikl  (AB „Grigeo Klaip dos kartonas“ planuojamos 
kin s veiklos (popieriaus ir/ar kartono gamybos išpl timas) adresu Nemuno g. 2, Klaip doje, Klaip dos m. sav., poveikio aplinkai vertinimo atrankos 

dokumentais. Aplinkos apsauga agent ra 2016-04-15 raštu Nr.(28.3)-A4-3947 pri m  atrankos išvad , kad AB „Grigeo Klaip dos kartonas“ planuojamai kinei 
veiklai - popieriaus ir/ar kartono gamybos išpl timui – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas). 

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei j  aplinkoje“ gyvenam j  pastat  
(nam ) ir visuomenin s paskirties pastat  aplinkoje bei j  gyvenamosiose ar visuomenin s paskirties patalpose triukšmo lygius reglamentuoja taip: 

Objekto pavadinimas Ekvivalentin-is garso 
lygis 

Maksimalus garso 
lygis Paros laikas, val. 

Gyvenam j  pastat  (nam ) ir visuomenin s paskirties pastat  (išskyrus maitinimo ir 
kult ros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

65 dBA 
60 dBA 
55 dBA 

70 dBA 
65 dBA 
60 dBA 

07-19 val. 
19-22 val. 
22-07 val. 

Gyvenam j  pastat  (nam ) ir visuomenin s paskirties pastat  (išskyrus maitinimo ir 
kult ros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliam  triukšm  

55 dBA 
50 dBA 
45 dBA 

60 dBA 
55 dBA 
50 dBA 

07-19 val. 
19-22 val. 
22-07 val. 

Gyvenam j  pastat  (nam ) gyvenamosios patalpos, visuomenin s paskirties pastat  
miegamieji kambariai, stacionarini  asmens sveikatos prieži ros staig  palatos 

45 dBA 
40 dBA 
35 dBA 

55 dBA 
50 dBA 
45 dBA 

07-19 val. 
19-22 val. 
22-07 val. 

Bendrov s gamybin  teritorija (Nemuno g. 2) 

AB „Grigeo Klaip da“ gyvendinus P V sprendinius ir padidinus popieriaus/kartono gamybos apimtis iki 140000 t/metus padid s bendrov  aptarnaujan i  
krovinini  autotransporto priemoni  eismo intensyvumas Minijos gatve. Vykdant kin  veikl   bendrov s teritorij , adresu Nemuno g. 2, Klaip doje, 
atvežamos žaliavos, medžiagos ir biokuras, o išvežama pagaminta produkcija ir atliekos. 
Gaminant 110000 t/m produkcijos bendras metinis transportuojam  krovini  kiekis yra apie 318000 ton . Išpl tus gamybos apimtys iki 140000 t/m produkcijos 
bendras metinis transportuojam  krovini  kiekis gali padid ti iki 400000 ton . 
Skai iuojant, kad  vien  krovinin  mašin  pakraunama iki 24 ton  krovinio, esamas bendrov  aptarnaujan i  krovinini  autotransporto priemoni  eismo 
intensyvumas Minijos gatve yra 36 reisai per dien  arba 72 pravažiavimai Minijos gatve. 
Išpl tus gamybos apimtys, bendrov  aptarnaujan i , krovinini  autotransporto priemoni  eismo intensyvumas Minijos gatve gali padid ti iki 46 reis  per dien  
arba 92 pravažiavim  Minijos gatve. 
Vadovaujantis 2011-2013 met  aplinkos oro kokyb s valdymo Klaip dos mieste programoje pateiktais duomenimis, šiuo metu vidutinis paros eismo 
intensyvumas Minijos gatve yra 48856 aut./par . 
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Esamas foninis triukšmo lygis Minijos gatv s gretimyb je (t.y. 37 metr  atstumu nuo gatv s važiuojamosios dalies vidurio) gali b ti vertinamas pagal 
Klaip dos miesto akustinio triukšmo monitoringo stoties, esan ios adresu Dubysos g. 5, matavimo duomenys. Vertinant 2014-2015 met  triukšmo matavimo 
duomenis nustatytas vidutinis dienos triukšmo rodiklis (L dienos) yra 63,2 dBA, vidutinis vakaro triukšmo rodiklis (L vakaro) - 58,6 dBA. 
Priimant, kad AB „Grigeo Klaip da“ aptarnaujan i  krovinini  mašin  eismas vyksta tolygiai dienos ir vakaro metu, padidinus gamybos apimtys, bendrov  
aptarnaujan i  krovinini  mašin  eismo intensyvumas padid s 15 vnt. dienos periodui ir 5 vnt. vakaro periodui. 
Paskai iuosime prognozuojam  akustinio triukšmo lygio pokyt  akustinio triukšmo monitoringo stoties, esan ios adresu Dubysos g. 5, vietoje. 
Akustinio triukšmo sklaidos skai iavimo metodika (triukšmo sklaida nuo atskir  taškini  triukšmo šaltini  paskai iuota pagal standart  ISO 9613-2 

Akustika. Atviroje erdv je sklindan io garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skai iavimo metodas):
Ekvivalentinis triukšmo lygis skai iuojamuose teritorijos taškuose apskai iuojamas pagal formul : 

LfT(DW) = Lw + Dc - A, dBA;           (1) 
Kur, 

LfT(DW) – triukšmo šaltinio skleidžiamas triukšmo lygis skai iuojamajame teritorijos taške, dB(A); 
Lw – triukšmo šaltinio ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA; 
Dc – triukšmo sklidimo erdv je koregavimo koeficientas, vertinantis triukšmo skleidimo krypt . Esant išsklaidytam triukšmo sklidimui erdv je (visomis 
kryptimis), Dc = 0; 
A – triukšmo lygio susilpn jimas (dBA) sklindant nuo triukšmo šaltinio iki vertinamo taško. 

Triukšmo lygio slopinimo skai iavimas 

Triukšmo lygio slopinimas (dBA) d l takojam  veiksni  apskai iuojamas pagal formul : 

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc; dBA           (2) 

Kur, 
Adiv – triukšmo susilpn jimas d l atstumo; 
Aatm – triukšmo silpn jimas d l atmosferos poveikio; 
Agr – triukšmo silpn jimas d l žem s paviršiaus poveikio; 
Abar – triukšmo silpn jimas d l triukšmo užtvaros garso slopinimo; 
Amisc – garso silpninimas d l kit  efekt  (aplinkos efekt ). 

 
Garso silpninimas d l atstumo skai iuojamas pagal formul : 

11lg20
0d

dAdiv , dBA   (3) 

Kur, 
d – garso sklidimo atstumas, m; 
d0 – atskaitos atstumas, d0=1 m. 
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Garso silpninimas d l atmosferos poveikio apskai iuojamas pagal formul : 

1000
dAatm ; dBA               (4) 

Kur, 
- atmosferinio slopinimo koeficientas, aplinkoje (prie 500 Hz garso dažnio) esant 200 C oro temperat rai ir 70 proc. santykinei oro dr gmei, lygus 2,8; 

d – garso sklidimo atstumas, m. 
 

Garso silpninimas d l žem s paviršiaus poveikio apskai iuojamas pagal formul : 

Agr = As + Ar + Am, dBA                 (5) 

Kur (esant 500 Hz garso dažniui), 

)(5,1 ' hcGA sss ; 
)(5,1 ' hcGA rrr ; 
)1(3 mm GqA ; 

50/46,0' 1145,1
2

ps dh
s eec ; 

50/46,0' 1145,1
2

pr dh
r eec ; 

p

rs

d
hh

q
)(30

1 ; 

Gs, Gr, Gm  - žem s paviršiaus tipo koeficientai. Esant kietai dangai, Gs = Gr = Gm = 0. Esant minkštai ir pur tai dangai, Gs = Gr = Gm = 1. Esant mišriai 
dangai, koeficient  reikšm  parenkama pagal  pur tos ir kietos dang  ploto santyk  nuo 0 iki 1. Nagrin jama teritorija yra padengta kieta danga, tod l 
laikoma, kad koeficientai Gs = Gr = Gm = 0. 

Garso silpninimas d l užtvaros Abar skai iuojamas pagal formul : 

])/(3[lg10 32 metbar KzCCA , dBA                    (6) 

Kur, 

C2 – žem s paviršiaus atspindžio koeficientas, prastin mis s lygomis C2 = 20; 
C3 – difrakcijos koeficientas, vertinantis garso užtvar  skai i . Kai vertinama viena užtvara, tai C3 = 1. 
 – garso bangos ilgis (m), priklausantis nuo dBA oktavinio dažnio (f, Hz).  = 340/f = 340/500 = 0,68 m, esant 500 Hz oktaviniam dažniui; 

z – skirtumas tarp garso kelio apie užtvar  ir atstumo tarp triukšmo šaltinio ir vertinimo taško, m, apskai iuojamas pagal formul : 
dddz srss ])[( 2 ;  (7) 
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Kur, 

dss – atstumas tarp triukšmo šaltinio (šaltinio aukštyje) iki triukšmo užtvaros virš n s ar iausio krašto, m; 
dsr – atstumas tarp triukšmo užtvaros virš n s ar iausio krašto ir vertinimo taško (vertinimo aukštyje), m; 
d – ar iausias atstumas tarp triukšmo šaltinio ir vertinimo taško, m. Tuo atveju, kai triukšmo šaltinio ir vertinimo taško aukš iai yra vienodi, atstumas (d) 
laikomas lygiu horizontaliam atstumui. 

Triukšmo šaltinio, triukšmo užtvaros ir vertinimo taško išsid stymo grafinis atvaizdavimas: 

 
Kmet – meteorologinio poveikio koeficientas, apskai iuojamas pagal formul  (kintamieji dss, dsr, d ir z aprašyti anks iau): 

)
22000

1exp(
z

dddK srss
met ; kai z  0, tai Kmet = 1                        (8) 

Skai iuojant ekvivalentinio garso lygio slopinim  d l triukšmo užtvaros, turi b ti laikomasi ši  s lyg : 1 – užtvaros paviršiaus tankumas turi b ti ne mažesnis 
nei 10 kg/m2; 2 – užtvaros paviršius turi b ti vientisas, neturintis tr ki , plyši  ar ang ; 3 – atstumas tarp triukšmo šaltinio ir vertinimo taško turi b ti didesnis 
už garso bangos ilg  . 

Garso slopinimas d l kit  efekt  (Amisc) prastai skai iuojamas vertinant triukšm  patalpose (pastat  viduje), ta iau šiuo atveju vertinant triukšm  gyvenam j  
nam  aplinkoje (t.y. – išor s erdv je, o ne patalpose) šis rodiklis neskai iuojamas ir  j  neatsižvelgiama. 

Suminis skleidžiamo triukšmo ekvivalentinis garso lygis apskai iuojamas pagal formul : 

101010 10...1010log10
1 niii LLL

wL ;                 (9) 
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Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ir faktiniu triukšmo šaltini  darbo laiku, prognozuojant triukšmo lyg  b tina paskai iuoti Ldienos, vakaro 
triukšmo rodiklius. 

,log10
,

,
vakarodienos

darbo
xvakarodienos T

LL     (10) 

Kur, 
Tdarbo – suminis triukšmo šaltinio darbo laikas dienos/vakaro periodais, val.; 

Tdienos, vakaro – dienos/vakaro periodo trukm , val. 

Krovinini  mašin  sukeliamas akustinio triukšmo lygis 7,5 m atstumu – 72 dBA [http://www.volvotrucks.com/]. 

Vadovaujantis pateiktais duomenimis paskai iuosime akustinio triukšmo lyg  ant triukšmo šaltinio paviršiaus. Skai iavimai atlikti vadovaujantis standartu ISO 
9613-2. 

autocistern  sukeliamas triukšmo lygis triukšmo šaltinio paviršiuje – 100,5 dBA; 
vidutinis triukšmo šaltinio ekspozicijos laikas (200 metr  kelio ruože ties skai iuojamuoju tašku), val., (vidutinis pravažiavim  skai ius per 
dienos/vakaro periodus  transporto priemon s su dirban iu varikliu buvimo laikas 200 metr  kelio ruože). Tdienos = 15 pravažiavim  per dien   
0,0039 val. = 0,06 val. Tvakaro = 5 pravažiavimai per vakar   0,0039 val. = 0,02 val.; 

Ldienos, vakaro triukšmo rodikliai, (dBA) paskai iuoti pagal 10 lygt . Akustinis triukšmas, triukšmo ekspozicijos laikotarpiu, skai iuojamas vidutiniu nuotoliu tarp 
skai iuojamojo taško ir triukšmo šaltinio, triukšmo šaltiniui veikus 200 metr  kelio ruož  priešais skai iuojam j  tašk  (tai sudaro 72 metrus). 

Autotransporto sukeliamas akustinio triukšmo lygis Minijos g. gretimyb je  
Triukšmo šaltinio pavadinimas Atstumas iki skai iuojamojo objekto, m 

37
Ekvivalentinio Ldienos triukšmo 

rodiklis, dBA 
Ekvivalentinio Lvakaro triukšmo 

rodiklis, dBA 
Krovinin s mašinos 35,8 35,8 
Foninis triukšmo lygis* 63,2 58,6 
Suminis triukšmo lygis (su fonu) 63,25 58,60 

Paskai iavus prognozuojam  akustinio triukšmo lygio pokyt  akustinio triukšmo monitoringo stoties, esan ios adresu Dubysos g. 5, vietoje, nustatyta, kad AB 
„Grigeo Klaip da“ gyvendinus P V sprendinius suminis akustinio triukšmo lygis Minijos gatv s gretimyb je (t.y. Klaip dos miesto akustinio triukšmo 
monitoringo stoties, esan ios adresu Dubysos g. 5, vietoje) padid s labai nežymiai (iki 0,05 dBA). Paskai iuotas suminis akustinio triukšmo lygis Klaip dos 
miesto akustinio triukšmo monitoringo stoties, esan ios adresu Dubysos g. 5, vietoje neviršys leistino triukšmo lygio ver i  gyvenamosios ir visuomenin s 
paskirties pastat  aplinkoje, veikiamoje autotransporto sukeliamo triukšmo. 
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Esamas akustinio triukšmo lygis AB „Grigeo Klaip da“ sklypo gretimyb je buvo išmatuotas 2014-11-05 ir 2014-11-20: matavimo taškas Nr.1 - prie Socialini  
moksl  kolegijos UAB KJKK „Bega“ teritorijoje (šis taškas netinkamas AB „Grigeo Klaip da“ veiklos vertinimui triukšmo aspektu (aktualus UAB KJKK 
„Bega“), matavimo taškas Nr.2 - prie muitin s posto, t.y. netoli nuo mon s katilin s ir gamybinio pastato ir matavimo taškas Nr.3 - prie pietini  UAB 
KJKK „Bega“ geležinkelio išvažiavimo vart , t.y. netoli nuo AB „Grigeo Klaip da“ gamybinio pastato. 

Triukšmo matavimus atliko UAB „Vakar  centrin  laboratorija“. 

Akustinio triukšmo matavimo metu nustatyti ekvivalentinio ir maksimalaus garso sl gio lygiai nurodyti žemiau pateiktoje lentel je. 

Akustinio triukšmo lygio matavimo duomenys AB „Grigeo Klaip da“ gretimyb je   

Matavimo vieta Matavimo taškas 
Nr.2 

Matavimo taškas 
Nr.3 

Ekvivalentinis garso sl gio lygis, dBA 
Pamatuotas  07:00-19:00 h 50,9 48,4 
Ribin  vert  pagal HN 33:2011 65
Pamatuotas  17:00-22:00 h 48 47,9 
Ribin  vert  pagal HN 33:2011 60
Pamatuotas  22:00-07:00 h 43,5 43,4 
Ribin  vert  pagal HN 33:2011 55

Maksimalus garso sl gio lygis, dBA 
Pamatuotas 07:00-19:00 h 55,8 52,7 
Ribin  vert  pagal HN 33:2011 70
Pamatuotas 

17:00-22:00 h 
53,4 53,1 

Ribin  vert  pagal HN 33:2011 65 
Pamatuotas 

22:00-07:00 h 
48,7 48,3 

Ribin  vert  pagal HN 33:2011 60 dBA 

Lentel je pateikti išmatuoti akustinio triukšmo lygiai neviršijo ribinio triukšmo lygio gyvenamojoje aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 
(matavimo taškuose bendr  triukšmo lyg  formuoj  autotransporto eismas Minijos gatve). 

Planuojamos gamybos pl tros metu numatyta 2016 metais sumontuoti nauj  korinio užpildo gamybos mašin  HCM-2800. Nauja linija bus montuojama 
gamybos padalinyje, šalia pirmosios KUGM. Iki 2016 m. III ketvir io numatyta modernizuoti kartono gaminimo mašinos (toliau - KGM) tinklin  dal  ir 
mašinos pavar  (kartono gaminimo mašin  sudaro tinklin , presin  ir džiovyklin  dalys). Modernizacijos metu bus demontuotas senasis kartono gaminimo 
mašinos formavimo stalas ir vietoj jo sumontuotas naujas, šiuolaikinis formavimo stalas. Numatyta demontuoti ir pakeisti visus KGM elektros variklius naujais, 
ekonomiškesniais varikliais, kas leis efektyviau naudoti elektros energij  ir sumažins triukšmingum . 

Atsižvelgiant  tai, kad gamyboje bus pakeisti visi seni elektros varikliai, kurie ir yra pagrindiniai triukšmo šaltiniai, gamybos pl tra nesukels bendro akustinio 
triukšmo lygio padid jimo mon s gertimyb se ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje. 
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Nuotek  valymo baras Dumpi  k., Klaip dos rajone 
Esama veikla: 
Triukšmo šaltiniai aplinkoje: 

1. pagrindin  nuotek  siurblin ; 
2. fekalin  siurblin ; 
3. auto transportas, ir išvežantis dumbl /kompost  

Kiti taršos šaltiniai -  gretimyb je  eksploatuojamas Klaip dos regioninis s vartynas, AB „Klaip dos vanduo“ nuotek  valymo renginiai, UAB „Toksika“ 
Klaip dos filialas pavojing  atliek  aikštel , UAB “Branda Lt“ kompostavimo aikštel . 
Artimiausia gyvenama sodyba yra 300 m nuo bendrov s teritorijos ribos, kiti gyvenamieji namai nutol  daugiau kaip 1,1 km atstumu. 
Triukšmo šaltini  schema pateikta paraiškos priede 20. 
Triukšmo matavimus 2011-06-30 atliko Nacionalin s visuomen s sveikatos prieži ros laboratorijos Klaip dos skyrius. Matavimai buvo atlikti greta nuotek  
valymo rengini  esan iose teritorijose prie gyvenamosios aplinkos 0,9 km (T1 taškas) ir 0,59 km (T2 taškas) atstumu. Tyrim  metu   triukšmo ekvivalentiniai  
garso lygiai  neviršijo leidžiam  triukšmo norm , nustatyt   LR higienos normoje HN 33:2011 (vertinant - išskyrus transporto sukeliam  triukšm )  ir buvo 
lyg s: T1 taškas dienos metu (06-18 val.) ––43dBA,; vakaro metu (18-22 val. – 44dBA; nakties metu (22-06 val.)– 44dBA; T2 taškas dienos metu (06-18 val.) 
––43dBA; vakaro metu (18-22 val. – 35dBA; nakties metu (22-06 val.)– 36 dBA. 
gyvendinus P V sprendinius nauj  akustinio triukšmo taršos šaltini  neatsiras. 

Padid jus valom  nuotek  kiekiui susidarys daugiau dumblo ir kompostuojam  atliek . Padid jus kompostuojam  atliek  kiekiui padid s traktoriaus darbo 
laikas dumblo aikštel se, kuriose traktorius skleidžia ir varto kompostuojamas atliekas.  
Paskai iuotas suminis akustinio triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje (270 m atstumu šalia dvibu io gyvenamojo namo, Ketvergi  g. 13, 
Ketvergiai, ži r. 6 pav.), nuolat dirbant traktoriui dumblo aikštel se, neviršys 50 dBA vertinant esam  triukšmo lyg . 
AB „Grigeo Klaip da“ gyvendinus P V sprendinius nuotek  valymo bare Dumpi  k., Klaip dos rajone suminis akustinio triukšmo lygis artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje neviršys ribinio triukšmo lygio gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais.  
 
28. Triukšmo mažinimo priemon s. 
Triukšmo mažinimo priemoni  nenumatoma, nes pareiškiama veikla neviršys nustatyt  leistin  triukšmo norm  tiek darbo, tiek gyvenamojoje aplinkoje. 
 
29. renginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai. 

AB „Grigeo Klaip da“ teritorija (Nemuno g. 2, Klaip da) 
Punkto informacija apie bendrov s (Nemuno 2, Klaip da) išskiriamus kvapus nekei iama. Informacija perkeliama iš turimo TIPK leidimo pagal v liausiai 
planuot  kin  veikl  (AB „Grigeo Klaip dos kartonas“ planuojamos kin s veiklos (popieriaus ir/ar kartono gamybos išpl timas) adresu Nemuno g. 2, 
Klaip doje, Klaip dos m. sav., poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentais. Aplinkos apsauga agent ra 2016-04-15 raštu Nr.(28.3)-A4-3947 pri m  
atrankos išvad , kad AB „Grigeo Klaip dos kartonas“ planuojamai kinei veiklai - popieriaus ir/ar kartono gamybos išpl timui – poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas). 
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AB „Grigeo Klaip dos kartonas“ vykdomos ir planuojamos kin s veiklos metu  aplinkos or  iš aplinkos oro taršos šaltini  išsiskiria kvap  turin ios chemin s 
medžiagos, kuri  kvapo slenks io vert s yra pateikiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-05-10 sakyme Nr.V-362 „D l Lietuvos 
higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama chemini  medžiag  (teršal ) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.55- 
2162; 2008, Nr.145-5858) bei Valstybin s visuomen s sveikatos prieži ros tarnybos prie Sveikatos ministerijos parengtose Kvap  valdymo metodin se 
rekomendacijose (2012 m.). 
Teršalams: sieros vandeniliui, acto r gš iai ir etanoliui yra nustatytos kvapo slenks io vert s higienos normoje HN 35:2007. Likusiems teršalams kvapo 
slenks io vert  nustatoma pagal Sveikatos ministerijos parengtose Kvap  valdymo metodin se rekomendacijose (2012 m.) pateiktas medžiag  kvapo slenks io 
vertes. Medžiag  kvapo slenks io vert s pateiktos ppm  mg/m3 perver iamos vadovaujantis HN 23:2011 „Chemini  medžiag  profesinio poveikio ribiniai 
dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ pateikta formul : 

04,24
)()/( 3 MppmCmmgC  

ia:  C – chemin s medžiagos koncentracija; 
M – molekulin  chemin s medžiagos mas  (g/mol); 
24,04 – molinis t ris (l/mol), kai temperat ra – 20°C ir atmosferos sl gis – 101,3 kPa (760 mmHg). 

Medžiag  kvapo slenkstin s vert s nurodytos lentel je: 

Teršalo pavadinimas C (ppm) M C (mg/m3) Pastaba d l kvapo slenks io 
nustatymo 

Acto r gštis   0,043 Nurodyta HN35:2007 

Amoniakas   0,76 Nurodyta kvap  valdymo 
metodin se rekomendacijose

Akroleinas 0,174 56 0,405 Paskai iuota. Formul  C3H4O 
Etanolis   0,28 Nurodyta HN35:2007 
Formaldehidas 0,871 30 1,087 Paskai iuota. Formul  HCHO 
Sieros vandenilis   0,00076 Nurodyta HN35:2007 

Siekiant vertinti planuojama situacij  buvo atlikti teršal  sklaidos skai iavimai. Iš taršos šaltini  išmetamo atskiro teršalo (chemin s medžiagos) kvapo vienet  
kiekis nustatomas - taršos šaltinio momentin  emisij  (mg/s) padalinant iš teršalo kvapo slenks io vert s (mg/m3 ). 

Kvap  sklaidos modeliavimas. 
Kvap  sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistemos ADMS 4.2. Atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 4.2 yra traukta 
 kin s veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršal  sklaidos skai iavimo modeli  pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agent ros 

direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. sakymu Nr. AV-220 (Žin., 2008, Nr.143-5768). 

Kvap  sklaidos modeliavimui naudoti sekantys duomenys: 
met  kasvalandiniai meteorologiniai duomenys: temperat ra, v jo greitis ir kryptis, krituli  kiekis ir debesuotumas. Kvap  sklaidos modeliavime naudoti 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 2013 met  Klaip dos miesto meteorologiniai duomenys. 
reljefo pataisos koeficientas lygus 1 (miestai, miškai); 
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platuma lygi 55,4; 
skai iavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltini ; 
teršal  koncentracij  skai iavimo aukštis 1,5 m; 
Procentiliai. Procentili  paskirtis - atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Percentiliai rodo procentin  statistiškai patikimais laikom  
rezultat  dal . Lik  rezultatai yra atmetami išvengiant statistiškai nepatikim  koncentracij  ,,išsišokim “, galin i  iškraipyti bendr  vaizd . Kvapo 
sklaidos modeliavimas atliktas naudojant 1 valandos 98 procentil  kaip ir nurodyta Sveikatos ministerijos parengtose Kvap  valdymo metodin se 
rekomendacijose (2012 m.) ir gautos maksimalios valandos koncentracijos lyginamos su pus s valandos ribine verte. 
Taršos šaltini  darbo laikas. Priimama jog visi taršos šaltiniai veikia 24 val. per par  ištisus metus. 

Kvap  sklaidos modeliavimo rezultatai.  
Kvap  sklaidos aplinkos ore modeliavimas buvo atliktas dviem variantais: siekiant vertinti maksimali  galim  kvapo koncentracij  aplinkos ore buvo 
skai iuota maksimali valandos kvapo koncentracija (98 procentilis) ir vidutin  metin  kvapo koncentracija. Skai iavimo sklaidos rezultatai parod , kad vis  
nagrin t  teršal  sumin  maksimali valandos kvapo koncentracija esant pa ioms nepalankiausioms meteorologin ms s lygoms siekia iki 7,2 OUE/m3. 
Vadovaujantis suskai iuotomis ir modelio pateikiamomis kasvalandin mis reikšm mis - didesn  negu 4,0 OUE/m3 maksimali valandos koncentracija galima tik 32 
valandas per metus. O paskai iuota vidutin  metin  kvapo koncentracij  aplinkos ore siekia tik iki 0,88 OUE/m3 ir nesiekia kvapo pajutimo slenkstin s vert s - 1 
OUE/m3. Visais skai iavimo atvejais gautos kvapo koncentracijos neviršija kvapo koncentracijos ribin s vert s gyvenamosios aplinkos ore (8 OUE/m3) pagal 
higienos norm  HN 121:2010, tod l gamybos pl tra kvap  sukeliamo neigiamo poveikio gyventoj  ir darbuotoj  sveikatai nedarys. 
Nuotek  valymo baras Dumpi  k., Klaip dos r. 
Informacija atnaujinama pagal 2018 m. atliktus kvapo matavim  tyrimus. 
AB „Grigeo Klaip da“ nuotek  valymo bare nuotek  valymo ir dumblo kompostavimo metu  aplinkos or  išsiskiria kvapiosios medžiagos. Nuotek  valymo 
metu kvapas išsiskiria iš atvir  valymo rengini  (pirminio nusodinimo talpa, išlyginamasis rezervuaras ir aerotankas), o iš susidaran io nuotek  dumblo 
kvapiosios medžiagos išsiskiria jo kompostavimo aikštel se. Teritorijoje viso yra 24 vnt. dumblo kompostavimo aikštel s,  dvi iš j  yra paduodamas šviežias 
nesausintas dumblas. Kitos kompostavimo aikštel s yra pripildytos ir dauguma apaugusios augaliniu sluoksniu. 
Teritorijoje yra šie taršos kvapais šaltiniai: 

Aerotankas (plotas - 1256 m2); 
Pirminio nuotek  nusodinimo talpa (plotas - 1256 m2); 
Išlyginamasis rezervuaras (plotas - 1256 m2); 
Dumblo kompostavimo aikštel s (24 vnt., kiekvienos plotas - 2832 m2). 

AB „Grigeo Klaip da“ nuotek  valyklos eksploatavimo metu išsiskiriantis kvapo vienet  kiekis buvo nustatytas laboratoriniais tyrimais.  

M gini  kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams pa mimas.  
M ginius kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams pa m  ir  akredituot  laboratorij  laboratoriniams tyrimams atlikti pristat  Nacionalin s visuomen s 
sveikatos prieži ros laboratorijos (toliau – NVSPL) darbuotojai. 2018-07-10 NVSPL pa m  3 m ginius iš skirting  neorganizuot  taršos kvapais šaltini : 
aerotanko ir dumblo kompostavimo aikšteli  (Nr. 9 – šviežio dumblo, Nr. 1 – susistov jusio dumblo). O 2018-08-08 kvapo m giniai buvo paimti iš pirminio 
nuotek  nusodinimo talpos bei išlyginamojo rezervuaro. 
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Vadovaujantis higienos norma HN 121:2010 atviros žaliav , atliek  saugojimo aikštel s ar pan. priskiriamos prie neorganizuot  taršos šaltini , t. y. rengini  ar 
vietos, kurie neskirti specialiai teršalams išmesti  aplinkos or .  
Imant kvapo m ginius aplinkos oro s lygos buvo: aplinkos oro temperat ra – 25-26º C, atmosferos sl gis - 101,4-101,7  kPa, v jo greitis – 3-4 m/s, santykin  
oro dr gm  – 48 ir 70 %. 

Kvapo koncentracijos laboratoriniai tyrimai. 
2018 m. liepos 11 d. kvapo koncentracijos laboratorini  tyrim  protokolas Nr. Ch 6162/2018, Ch 6165/2018-6166/2018 bei 2018 m. rugpj io 13 d. protokolas 
Nr. Ch 6974/2018-6975/2018 pateikiami 30 priede. 
M giniai kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams ištirtas olfaktometru TO 8 (gamyklinis Nr. EO.8113), kurio sprendimo riba lygi 16 OUE/m3. 
Taršos šaltini  emisija 
Vadovaujantis atliktais kvapo laboratorini  tyrim  rezultatais iš neorganizuot  taršos šaltini  m ginai buvo imant 30 m3/(m2 x h) grei iu arba 0,0083 m3/(m2 x s). 
Kvapo vienet  kiekis išsiskiriantis per sekund  iš neorganizuot  taršos šaltini  vieno kvadratinio metro (OUE/ m2/s) perskai iuojama pagal formul : 

MOUE/s/m2 = V  COUE/m3  
kur: 
 V – paskai iuotas t rio debitas, (0,0083 m3/s); 
 COUE/m3 – išmatuota kvapo koncentracija. 

Iš atskir  taršos šaltini  išmetam  kvapo vienet  kiekis (OUE/s) paskai iuojamas - kvapo vienet  kiek  išsiskiriant  iš kvadratinio metro (OUE/s/m2) padauginus 
iš neorganizuot  taršos šaltini  ploto. Skai iavimai pateikti žemiau lentel je. 

Esam  taršos šaltini  kvapo emisijos. 

Taršos šaltiniai 
Išmatuota kvapo 

koncentracija, 
OUE/m3 

T rio 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 
Aerotankas 40 

0,0083 

0,332 1256 417 
Pirminio nuotek  nusodinimo talpa 44833 372,11 1256 467370,16 
Išlyginamasis rezervuaras 6283 52,15 1256 65500,4 

Šviežio dumblo kompostavimo aikštel s  487 4,0421 2832 11447,2  
(vienos aikštel s) 

Susistov jusio dumblo kompostavimo aikštel s 167 1,3861 2832 3925,4 
(vienos aikštel s) 

Kvap  sklaidos modeliavimas.  
Kvap  sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo programa ADMS 5.2. Atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 5.2 yra 
traukta  kin s veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršal  sklaidos skai iavimo modeli  pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos 

agent ros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. sakymu Nr. AV-220 (Žin., 2008, Nr.143-5768).  
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Kvap  sklaidos modeliavimui naudoti sekantys 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. Kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos kvap  sklaidos 
skai iavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 2012-2016 met  Klaip dos miesto meteorologiniai duomenys: temperat ra, v jo 
greitis ir kryptis, krituli  kiekis ir debesuotumas. 
Reljefo pataisos koeficientas lygus 1 (miestai, miškai); 
Platuma lygi 55,4; 
Skai iavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltini ; 
Teršal  koncentracij  skai iavimo aukštis 1,5 m; 
Procentiliai. Procentili  paskirtis - atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Percentiliai rodo procentin  statistiškai patikimais laikom  
rezultat  dal . Lik  rezultatai yra atmetami išvengiant statistiškai nepatikim  koncentracij  ,,išsišokim “, galin i  iškraipyti bendr  vaizd . Kvapo 
sklaidos modeliavimas atliktas naudojant 1 valandos 98 procentil  kaip ir nurodyta Sveikatos ministerijos parengtose Kvap  valdymo metodin se 
rekomendacijose (2012 m.). 
Taršos šaltini  darbo laikas. Priimama jog visi taršos šaltiniai veikia 24 val. per par  ištisus metus.  

Kvapo sklaidos vertinimo išvados.  
Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribin  vert  gyvenamosios aplinkos ore nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 
sakyme Nr.V-885 „D l Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribin  vert  gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvap  kontrol s 

gyvenamosios aplinkos ore taisykli  patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr.120-6148) ir yra lygi 8 OUE/m3. Chemin s medžiagos kvapo slenks io vert  apibr žiama kaip 
pati mažiausia chemin s medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintoj  (ekspert ), vadovaudamiesi dinamin s olfaktometrijos metodu, nustatytu LST 
EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokyb . Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvap . Chemini  medžiag  kvapo slenks io vert  prilyginama 
vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m3). 
Iš kvap  sklaidos žem lapio, kuris pateikiamas 31 priede, matyti, jog didžiausia apskai iuota kvapo koncentracija siekia - 366 OU/m3. 8 OUE/m3 ribin  kvapo 
koncentracija nesiekia artimiausios gyvenamosios aplinkos, ta iau 8 OUE/m3, kvapo koncentracija sklinda toliau už AB „Grigeo Klaip da“ nuotek  valymo 
barui nustatyt  sanitarin  apsaugos zon  (toliau - SAZ), kuri buvo suformuota 2018-04-06 Nacionalinio visuomen s sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos sprendimu Nr. (3.11 14.3.4 E)BSV9003 „Sprendimas d l planuojamos kin s veiklos galimybi “ (žr. 32 pried ). 

30. Kvap  sklidimo iš rengini  mažinimo priemon s, atsižvelgiant  ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams 
mažinti. 
AB „Grigeo Klaip da“ pagal sudaryt  kvap  sumažinimo veiksm  plan  uždeng  gelžbetonin mis plokšt mis pagrindinius kvap  sklaidos šaltinius (atvirus 
latakus nuo nuotek  pri mimo kameros iki pirminio nusodintuvo). Gelžbetonin mis plokšt mis taip pat uždengta nuotek  pri mimo kamera. 
Nuo 2015 met  gruodžio m n. AB „Grigeo Klaip da“ nuotek  valymo procese nemaloni  kvap  šalinimui prad jo naudoti mikrobiologin  preparat  Poliflock – 
LNA. Vadovaujantis sieros vandenilio monitoringo duomenimis, prad jus naudoti preparat  nuo 2015-12-28 sieros vandenilio koncentracijos iš pri mimo 
kameros ir pirminio s sdintuvo sumaž jo 10 - 20 kart . 
AB „Grigeo Klaip da“ 2018 m. atliko laboratorinius kvap  tyrimus. 
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XIII. APLINKOSAUGOS VEIKSM  PLANAS 
 

28 lentel . Aplinkosaugos veiksm  planas 
Vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrol s leidim  išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisykli  (Žin., 2013, Nr. 77-3901) 21.17 punktu, aplinkosaugos veiksm  planas rengiamas, jei 
veiklos vykdytojas prašo tam tikr  aplinkosaugos reikalavim  gyvendinimo išlyg . Jame turi b ti apibr žtos 
konkre ios taršos prevencijos ir (ar) mažinimo priemon s, nurodyti parametrai, vienetai, siekiamos ribin s 
vert s (pagal GPGB), esamos vert s, preliminarus priemoni  gyvendinimo grafikas. Kadangi UAB „Grigeo 
Klaip da“ pareiškiama veikla atitinka GPGB reikalavimus ir aplinkosaugos reikalavim  gyvendinimo išlyg  
prašyti nereikia, tod l šis skyrius nepildomas. 
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XIV. PARAIŠKOS DOKUMENTAI, KITI PRIEDAI, INFORMACIJA IR DUOMENYS  

PRIED  S RAŠAS: 
1. Geografin -administracin  pad tis. 
2. Žem s nuomos sutartys (konfidenciali informacija). 
3. V  „Registr  centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomen  banko išrašai (konfidenciali 

informacija). 
4. V  „Registr  centras“ informacija apie AB „Grigeo Klaip da“ gretimyb se esan ius objektus. 
5. ISO sertifikat  kopijos. 
6. AB „Klaip dos vanduo“ išduotos Prisijungimo s lygos nuotek  išleidimui. 
7. Avarini  atvej , galin i  tur ti poveik  aplinkai, s rašas. 
8. Naudojam  chemini  medžiag  ir preparat  saugos duomen  lapai. 
9. Ištrauka iš 2019 m. Aplinkos oro taršos šaltini  inventorizacijos ataskaitos. 
10. Aplinkos oro taršos šaltini  išsid stymo schemos. 
11. Aplinkos oro teršal  sklaidos skai iavimo ataskaita. 
12. kio subjekt  aplinkos monitoringo programa. 
13. Šiltnamio efekt  sukelian i  duj  kiekio steb senos planas. 
14. Laikin ja nuotek  tvarkymo paslaug  pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. P04-202000009 su AB 

„Klaip dos vanduo“ (konfidenciali informacija). 
15. Nuotek  išleidimo iš bendrov s teritorijos (Nemuno g. 2)  AB „Klaip dos vanduo“ inžinerini  tinkl  

planas. 
16. Iš iš bendrov s teritorijos (Nemuno g. 2) išleidžiam  nuotek  tyrim  protokolas. 
17. Nuotek  išleidimo iš bendrov s teritorijos (Nemuno g. 2)  AB „Klaip dos vanduo“ tinklus 

technologin  schema ir automatin s laboratorin s rangos išd stymo schema. 
18. Atliek  naudojimo ar šalinimo techniniame reglamentas. 
19. Dumpi  nuotek  valykloje valomomo filtrato nuotek  išleidimo schema (išleistuvas Nr. 2). 
20. 2017-11-02 Nuotek  transportavimo sutartis Nr. P04-201700006 su AB „Klaip dos vanduo“ 

(konfidenciali informacija). 
21.  Nuotek  valymo baro išleidžiam  nuotek  tyrim  protokolais (išleistuvas Nr. 2). 
22. Nuotek  padavimo iš bendrov s teritorijos (Nemuno g. 2)  Nuotek  valymo bar  sl gini  linij  planas. 
23. Projektuojamos linijos (Nuotek  valymo baras - AB „Klaip dos vanduo“) inžinerini  tinkl  planas. 
24. Dumpi  biologinio nuotek  valymo rengini  Pripažinimo tinkamu naudoti aktas. 
25. 2017 m. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita. 
26. AB „Grigeo Klaip da“ poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa sudaryta 2017-2021 

metams. 
27. Biomas s atitikimo biokuro kokyb s reikalavimams protokolai. 
28. Komposto kokybini  tyrim  protokolai. 
29. Atliek  naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas (sutartys su atliek  tvarkytojais -

konfidenciali informacija). 
30. Kvapo koncentracijos tyrim  protokolai. 
31. Kvapo sklaidos žem lapis. 
32. 2018-04-06 Nacionalinio visuomen s sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas 

Nr. (3.11 14.3.4 E)BSV9003 „Sprendimas d l planuojamos kin s veiklos galimybi “. 
 

 



 

 

 
DEKLARACIJA 

 
 
Teikiu paraišk  Taršos integruotos prevencijos ir kontrol s leidimui gauti (pakeisti). 
 
Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa. 
 
Neprieštarauju, kad leidim  išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopij , išskyrus 

informacij , kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercin  (gamybin ) paslaptis, pateikt  bet 
kuriam asmeniui. 

 
sipareigoju nustatytais terminais: 

1) deklaruoti per pra jusius kalendorinius metus  aplinkos or  išmest  ir su nuotekomis 
išleist  teršal  kiek ; 

2) raštu pranešti apie bet kokius renginio pob džio arba veikimo pakeitimus ar išpl tim , 
kurie gali daryti neigiam  poveik  aplinkai; 

3) kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartini  
taršos leidim  kiekio, kuris yra lygiavertis per pra jusius kalendorinius metus išmestam  
atmosfer  anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento 
kiekiui. 
 
Parašas _____________________________ Data _           ___ 

(veiklos vykdytojas ar jo galiotas asmuo) 
 
 
 
___________________GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS EIKINAS ___________  

(pasirašan iojo vardas, pavard , parašas, pareigos; pildoma didžiosiomis raid mis) 
 

_________________ 
 
 


