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KIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA 

I. BENDROJI DALIS 

1. Informacija apie kio subjekt : 
 

1.1. teisinis statusas:  
juridinis asmuo X 
juridinio asmens strukt rinis padalinys (filialas, atstovyb )  
fizinis asmuo, vykdantis kin  veikl   

(tinkam  langel  pažym ti X)
 
 
1.2. juridinio asmens ar jo strukt rinio padalinio pavadinimas 
ar fizinio asmens vardas, pavard  

1.3. juridinio asmens ar jo 
strukt rinio padalinio kodas 
Juridini  asmen  registre arba 
fizinio asmens kodas 

AB „Grigeo Klaip da“ 141011268 

1.4. juridinio asmens ar jo strukt rinio padalinio buvein s ar fizinio asmens nuolatin s 
gyvenamosios vietos adresas 

 

savivaldyb  gyvenamoji vietov  
(miestas, kaimo 
gyvenamoji vietov ) 

gatv s 
pavadinimas 

pastato ar 
pastat  
komplekso 
Nr. 

kor-
pusas 

buto ar 
negyvenamo-
sios patalpos 
Nr. 

Klaip dos Klaip da Nemuno 2 - - 
1.5. ryšio informacija 
telefono Nr. fakso Nr. el. pašto adresas 
 (8 46) 395601 ( 8 46)395600 info.klaipeda@grigeo.lt 
 

2. kin s veiklos vieta: 
kin s veiklos objekto pavadinimas 

AB „Grigeo Klaip da“ 
adresas  

savivaldyb  
gyvenamoji vietov  
(miestas, kaimo 
gyvenamoji vietov ) 

gatv s 
pavadinimas 

pastato ar 
pastat  
komplekso 
Nr. 

kor-
pusas 

buto ar 
negyvenamo-
sios patalpos 
Nr. 

Klaip dos Klaip da Nemuno 2 - - 
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3. Trumpas kin s veiklos objekte vykdomos veiklos aprašymas nurodant taršos šaltinius, 
juose susidaran ius teršalus ir j  kiek , galim  poveikio aplinkai pob d . 
Popieriaus gamyba (Nemuno g. 2, Klaip da) 
Pagrindiniai gaminiai: litlaineris (žaliava gofruoto kartono gamybai), fliutingas (popierius 
gofravimui) ir  korinis užpildas. Gamyba vykdoma adresu Nemuno g.2, Klaip da. 
Kaip žaliava kartono gamybai naudojama tik antrin  žaliava - vairi  r ši  makulat ra.   
Litlainerio ir fliutingo gamybos pagrindiniai technologiniai procesai yra šie:  

- makulat ros plaušinimas ir pirminis mas s valymas,  
- makulat ros mas s smulkusis valymas,  
- popieriaus gamyba. 

Gamybini  proces  metu: 
- gamybos poreikiams imamas „šviežias“ vanduo iš Kurši  mari ;  
- susidariusios nuotekos valomos biologiniuose nuotek  valymo renginiuose Dumpi  

km. Klaip dos rajone; 
-  aplinkos or  išmetami teršalai – acto r gštis, amoniakas, akroleinas, etanolis, 

formaldehidas, sieros vandenilis, kietosios dalel s. 
Gamybiniams procesams vykdyti reikalingas garas gaminamas pilnai automatizuotoje  katilin je. 
Katilin je deginamas kuras - gamtin s dujos. 
Nuo 2014 m. II-o ketvir io prad tas eksploatuoti biokuru k renamas katilas. Dujin s ir biokuro 
katilin s bendras instaliuotas šiluminis galingumas yra iki 45,2 MW, bet katilini   naudojama 
šilumin  galia - 35 MW. Technologinio proceso garo poreikius tenkina biokuro katilas ir du dujiniai 
katilai (Nr.1 ir Nr.2), priklausomai nuo gaminamos produkcijos ir garo poreikio.  
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 degimo 
metu  aplinkos or  išmetami - anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir kietosios 
dalel s.  
Bendrov  vykdo gamybini  rengini  ir statini  eksploatavim  ir remonto darbus: metalo 
suvirinimo ir pjaustymo darbus, epizodiškai vykdo stali  darbus. Ši  darb  metu  aplinkos or  
išmetami teršalai – kietosios dalel s, anglies monoksidas ir azoto oksidai, mangano oksidai. 
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  (išleistuvas Nr.1). Gamybos 
procese 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, Y-319972).  AB „Klaip dos vanduo“ priklausan ius nuotek  
tinklus per metus išleidžiama 990000 m3 gamybini  ir buitini  nuotek . Paros didžiausias 
išleidžiam  nuotek  debitas - 3000 m3/d. 

Nuotek  valymo baras (Dumpi  km., Klaip dos raj.) 
Iki 2020-01-07 iš nuotek  talpos,  kuri  patenka visos Bendrov je susidaran ios nuotekos 
(gamybin s, 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 gamybin s teritorijos. Nuotek  transportavimui rengtos dvi sl gin s 
nuotek  linijas, kuri  kiekvienos ilgis yra 14 km. Nuotek  valymo proceso paskirtis - mechaninius-
biologiniu b du išvalyti Bendrov s išleidžiamas nuotekas iki teršalams nustatyt  normatyv . Iki 
2020-01-07 valytos nuotekos per AB „Klaip dos vanduo“ valyt  nuotek  išleidimo kolektori  buvo 
išleidžiamos  Kurši  marias. 
Šiuo metu Bendrov je (Nemuno g. 2) susidaran i  nuotek  valymas nuotek  valymo bare 
Dumpiuose yra sustabdytas.  
Šiuo metu nuotek  valymo bare Dumpiuose valomas tik esam  dumblo kompostavimo aikšteli  
filtratas (krituli , patenkan i   kompostavimo aikšteles, vanduo), kuris savitaka patenka  filtrato 
siurblin  ir valomas mechaninio-biologinio valymo renginiuose. Išvalytos nuotekos iš Dumpi  
nuotek  valymo rengini  asenizaciniu transportu pervežamos  Bendrov s teritorijoje (Nemuno g. 
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2, Klaip da”) esan ia nuotek  siurblin , iš kurios kartu su visomis nuotekomis (gamybin s ir 
paviršin s nuotekos iš gamybin s teritorijos Nemuno g. 2) išleidžiamos valymui  AB „Klaip dos 
vanduo“ tinklus.  
Esant poreikiui numatoma galimyb  valytas nuotekas (dumblo kompostavimo aikšteli  filtrat ) iš 
Dumpi  nuotek  valymo rengini  išleisti  esam  išleistuv  (AB „Klaip dos vanduo“ priklausant  
nuotek  išleidimo kolektori  (Kurši  marias)), sudarius vienkartin /laikin  sutart  nuotek  
transportavimui su AB „Klaip dos vanduo“ (išleistuvas Nr.2). Nuotekos išleidžiamos 
vadovaujantis atskiram/konkre iam nuotek  išleidimui sutartyje nustatytomis s lygomis. 
Eksploatuojant nuotek  valymo renginius   aplinkos or  išmetami teršalai – acto r gštis, 
amoniakas, akroleinas, etanolis, formaldehidas, sieros vandenilis. 

4. kin s veiklos objekto išsid stymas žem lapyje (-iuose), schema (-os) su pažym tais taršos 
šaltiniais (išleistuvu (-ais)) ir j  koordinat s valstybin je koordina i  sistemoje. 
Vandens tiekimo ir nuotek  surinkimo tinkl  schema 
Gamybin s teritorijos (Nemuno g.2, Klaip da), Nuotek  valymo baro (Dumpi  km., Klaip dos raj.) 
stacionari  oro taršos šaltini  schemos pateiktos 1 priede. 
AB „Grigeo Klaip da“ (Nemuno g. 2 ir nuotek  valymo baro nuotek  išleistuv  Nr. 1, Nr. 2, 
m gini  pa mimo vietos pažym tos planuose 2 priede. 

II. TECHNOLOGINI  PROCES  MONITORINGAS 

Vadovaujantis kio subjekt  aplinkos monitoringo nuostat , patvirtint  Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2009-09-16 sakymu Nr. D1-546 „D l kio subjekt  monitoringo nuostat  
patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831; aktuali redakcija) (toliau - Nuostatai) 6 punktu, kio 
subjektas neeksploatuos rengini  ar nevykdys veikl , kurioms b t  privalomas technologini  
proces  monitoringas. Tod l Technologini  proces  monitoringo vykdymui n ra kriterij  ir 1 
lentel  nepildoma. 

III. TARŠOS ŠALTINI  IŠMETAM /IŠLEIDŽIAM  TERŠAL  MONITORINGAS 

Vadovaujantis Nuostat  7.1, 7.2, 7.4 ir 7.5 punktais, kio subjekto vykdoma kin  veikla atitinka 
min tuose punktuose nurodytus kriterijus, tod l veiklos vykdytojui privalomas taršos šaltini  su 
nuotekomis išleidžiam  ir  aplinkos or  išmetam  teršal  monitoringas. Taršos šaltini   aplinkos 
or  išmetam  teršal  monitoringo planas pateikiamas 2 lentel je. Taršos šaltini  su nuotekomis 
išleidžiam  teršal  monitoringo planas pateikiamas 3 lentel je. 
Su nuotekomis išleidžiam  matuojami teršalai (parametrai) nustatyti vadovaujantis Nuotek  
tvarkymo reglamento reikalavimais ir sutartimis su AB „Klaip dos vanduo“. Informacija pateikta 
Paraiškos 19 punkte. 
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2 lentel . Taršos šaltini  išmetam   aplinkos or  teršal  monitoringo planas. 
 Eil. 
Nr. 

renginio/gamybos 
pavadinimas 

Taršos šaltinis Teršalai Matavim  dažnumas Planuojamas 
naudoti matavimo 
 metodas metodas2 

Nr. pavadinimas koordinat s pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Katilin  040 dujinis katilas Nr.1 

"VITOMAX 200 HS" 
[16,88 MW] 

x- 6177233 
y- 319959 

Anglies monoksidas (A) 177  
 
 

2 kartus per  metus 
 (vienas tikrinimas turi b ti atliekamas 

šildymo sezono laikotarpiu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrol s metodai 
nustatyti „Stacionari  
taršos šaltini , 
išmetam   aplinkos 
or  teršal  
laboratorin s 
kontrol s metodin s 
rekomendacijos“ (LR 
AM 2004-02-11 
sakymas Nr.D1-68) 

2 Azoto oksidai (A) 250 
3 Sieros dioksidas (A) 1753 
4 Kietos dalel s (A) 6493 
5 041 dujinis katilas Nr.2 

"VITOMAX 200 HS" 
[15,35 MW] 

x- 6177240 
y- 319958 

Anglies monoksidas(A) 177 
6 Azoto oksidai (A) 250 
7 Sieros dioksidas (A) 1753 
8 Kietos dalel s (A) 6493 
9 042 Biokuro katilas 

Polytechnik 
x – 6177245 
y - 319957 

Anglies monoksidas(A) 177 
10 Azoto oksidai (A) 250 
11 Sieros dioksidas (A) 1753 
12 Kietos dalel s (A) 6493 
13 Gamybos padalinys (GP) 

Grubaus valymo baras 
(GVB) 

001  Makulat ros 
plaušintuvas (h/p) 

x- 6177267 
y- 319922 

Acto r gštis 74 1k. metuose 
14 Amoniakas 134 
15 Akroleinas 100 
16 Etanolis 739 
17 Kietosios dalel s (C) 4281 
18 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
19 Gamybos padalinys 

Smulkaus valymo baras 
(SVB) 

003  Ortakis iš GP SVB 
mas s ir apyvartinio 

vandens basein , 
sutirštintuv  

patalpos 

x- 6177181 
y- 320036 

Acto r gštis 74 1k. metuose 
20 Amoniakas 134 
21 Akroleinas 100 
22 Etanolis 739 
23 Kietosios dalel s (C) 4281 
24 Formaldehidas 871 
25 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
25 Gamybos padalinys 

Smulkaus valymo baras 
004  Ortakis iš GP SVB 

mas s ir apyvartinio 
vandens basein , 

sutirštintuv  patalpos 

x- 6177163 
y- 320038 

Acto r gštis 74 1k. metuose 
 26 Amoniakas 134 

27 Akroleinas 100 
28 Etanolis 739 
29 Kietosios dalel s (C) 4281 
30 Formaldehidas 871 
31 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
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 Eil. 
Nr. 

renginio/gamybos 
pavadinimas 

Taršos šaltinis Teršalai Matavim  dažnumas Planuojamas 
naudoti matavimo 
 metodas metodas2 

Nr. pavadinimas koordinat s pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
32 

Gamybos padalinys 
Smulkaus valymo 

baras 
005  

Ortakis iš GP SVB 
mas s ir apyvartinio 

vandens basein , 
sutirštintuv  patalpos 

x- 6177144 
y- 320041 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrol s metodai 
nustatyti „Stacionari  

taršos šaltini , 
išmetam   aplinkos 

or  teršal  
laboratorin s 

kontrol s metodin s 
rekomendacijos“ (LR 

AM 2004-02-11 
sakymas Nr.D1-68) 

33 Amoniakas 134 
34 Akroleinas 100 
35 Etanolis 739 
36 Kietosios dalel s (C) 4281 
37 Formaldehidas 871 
38 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
39 

Gamybos  
padalinys 
Smulkaus  

valymo baras 

006  Ortakis iš flotatoriaus 
patalpos 

x- 6177110 
y- 320033 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
 

40 Amoniakas 134 
41 Akroleinas 100 
42 Etanolis 739 
43 Kietosios dalel s (C) 4281 
44 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
45 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
007  

Ortakis iš 
vakuumsiurbli  
kanalo  (pradžia) 

x- 6177083 
y- 320040 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
46 Amoniakas 134 
47 Akroleinas 100 
48 Etanolis 739 
49 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
50 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
008  

Ortakis iš žemo 
vakuumo 

kolektoriaus 

x- 6177096 
y- 320037 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
51 Amoniakas 134 
52 Akroleinas 100 
53 Etanolis 739 
54 Kietosios dalel s (C) 4281 
55 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
56 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
009  

Ortakis iš 
vakuumsiurbli  
kanalo (pabaiga) 

x- 6177069 
y-320039 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
57 Amoniakas 134 
58 Akroleinas 100 
59 Etanolis 739 
60 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
61 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
010 

Ortakis iš KGM 
šlapiosios zonos (IVS 

120) 

x- 6177130 
y- 320046 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
62 Amoniakas 134 
63 Akroleinas 100 
64 Etanolis 739 
65 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
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 Eil. 
Nr. 

renginio/gamybos 
pavadinimas 

Taršos šaltinis Teršalai Matavim  dažnumas Planuojamas 
naudoti matavimo 
 metodas metodas2 

Nr. pavadinimas koordinat s pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
66 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
011  

Ortakis iš KGM 
šlapiosios zonos (IVS 

220) 

x- 6177118 
y- 320048 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrol s metodai 
nustatyti „Stacionari  

taršos šaltini , 
išmetam   aplinkos 

or  teršal  
laboratorin s 

kontrol s metodin s 
rekomendacijos“ (LR 

AM 2004-02-11 
sakymas Nr.D1-68) 

67 Amoniakas 134 
68 Akroleinas 100 
69 Etanolis 739 
70 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
71 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
012  

Ortakis iš KGM 
šlapiosios zonos (IVS 

320) 

x- 6177105 
y- 320050 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
72 Amoniakas 134 
73 Akroleinas 100 
74 Etanolis 739 
75 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
76 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
013 

Ortakis iš KGM 
šlapiosios zonos (IVS 

420) 

x- 6177090 
y- 320052 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
77 Amoniakas 134 
78 Akroleinas 100 
79 Etanolis 739 
80 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
81 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
014 

Ortakis iš KGM 
šlapiosios zonos (IVS 

520) 

x- 6177077 
y- 320054 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
82 Amoniakas 134 
83 Akroleinas 100 
84 Etanolis 739 
85 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
86 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
015 

Ortakis iš KGM 
šlapiosios zonos 

(pres.d.)                
(IVS 620) 

x- 6177064 
y- 320056 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
87 Amoniakas 134 
88 Akroleinas 100 
89 Etanolis 739 
90 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
91 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
016  Ortakis iš 

vakuumini  siurbli  
x- 6177065 
y- 320063 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
92 Amoniakas 134 
93 Akroleinas 100 
94 Etanolis 739 
95 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
96 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
017 Ortakis iš KGM 

džiovinimo zonos 
x- 6177058 
y- 320042 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
 

97 Amoniakas 134 
98 Akroleinas 100 
99 Etanolis 739 
100 Kietosios dalel s (C) 4281 
101 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
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 Eil. 
Nr. 

renginio/gamybos 
pavadinimas 

Taršos šaltinis Teršalai Matavim  dažnumas Planuojamas 
naudoti matavimo 
 metodas metodas2 

Nr. pavadinimas koordinat s pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
102 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
018 Ortakis iš KGM 

džiovinimo zonos 
x- 6177047 
y- 320045 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrol s metodai 
nustatyti „Stacionari  

taršos šaltini , 
išmetam   aplinkos 

or  teršal  
laboratorin s 

kontrol s metodin s 
rekomendacijos“ (LR 

AM 2004-02-11 
sakymas Nr.D1-68) 

103 Amoniakas 134 
104 Akroleinas 100 
105 Etanolis 739 
106 Kietosios dalel s (C) 4281 
107 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
108 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
019 Ortakis iš KGM 

džiovinimo zonos 
x- 6177037 
y- 320046 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
 

109 Amoniakas 134 
110 Akroleinas 100 
111 Etanolis 739 
112 Kietosios dalel s (C) 4281 
113 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
114 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
020 Ortakis iš KGM 

džiovinimo zonos 
x- 6177026 
y- 320049 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
 

115 Amoniakas 134 
116 Akroleinas 100 
117 Etanolis 739 
118 Kietosios dalel s (C) 4281 
119 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
120 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
021  Ortakis iš KGM 

džiovinimo zonos 
x- 6177016, 
y- 320050 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
 

121 Amoniakas 134 
122 Akroleinas 100 
123 Etanolis 739 
124 Kietosios dalel s (C) 4281 
125 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
126 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
022  Ortakis iš KGM 

džiovinimo zonos 
x- 6177005 
y- 320052 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
 

127 Amoniakas 134 
128 Akroleinas 100 
129 Etanolis 739 
130 Kietosios dalel s (C) 4281 
131 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
132 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
023  Ortakis iš KGM 

džiovinimo zonos 
x- 6176993 
y- 320054 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
133 Akroleinas 100 
134 Etanolis 739 
135 Kietosios dalel s (C) 4281 
136 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
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 Eil. 
Nr. 

renginio/gamybos 
pavadinimas 

Taršos šaltinis Teršalai Matavim  dažnumas Planuojamas 
naudoti matavimo 
 metodas metodas2 

Nr. pavadinimas koordinat s pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
137 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
024  Ortakis iš KGM 

džiovinimo zonos 
x- 6176982 
y- 320056 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
Kontrol s metodai 

nustatyti „Stacionari  
taršos šaltini , 

išmetam   aplinkos 
or  teršal  

laboratorin s 
kontrol s metodin s 

rekomendacijos“ (LR 
AM 2004-02-11 

sakymas Nr.D1-68) 

138 Akroleinas 100 
139 Etanolis 739 
140 Kietosios dalel s (C) 4281 
141 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
142 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
025  Ortakis iš KGM 

džiovinimo zonos 
x- 6176970 
y- 320058 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
143 Akroleinas 100 
144 Etanolis 739 
145 Kietosios dalel s (C) 4281 
146 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
147 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
026  Ortakis iš KGM 

džiovinimo zonos 
x- 6176958 
y- 320060 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
148 Akroleinas 100 
149 Etanolis 739 
150 Kietosios dalel s (C) 4281 
151 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
152 Gamybos  

padalinys 
KGM 

027  Ortakis iš KGM 
džiovinimo zonos 

x- 6176946 
y- 320062 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
153 Akroleinas 100 
154 Etanolis 739 
155 Kietosios dalel s (C) 4281 
156     Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
157 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
028  Ortakis iš KGM 

džiovinimo zonos 
x- 6176933 
y- 320063 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
158 Akroleinas 100 
159 Etanolis 739 
160 Kietosios dalel s (C) 4281 
161 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
162 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
029  

Ortakis iš KGM 
džiovinimo zonos 

x- 6176860 
y- 320092 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
163 Akroleinas 100 
164 Etanolis 739 
165 Kietosios dalel s (C) 4281 
166 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
167 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
030  

Ortakis iš KGM 
džiovinimo zonos 

x- 6176842 
y- 320095 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 
168 Akroleinas 100 
169 Etanolis 739 
170 Kietosios dalel s (C) 4281 
171 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
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 Eil. 
Nr. 

renginio/gamybos 
pavadinimas 

Taršos šaltinis Teršalai Matavim  dažnumas Planuojamas 
naudoti matavimo 
 metodas metodas2 

Nr. pavadinimas koordinat s pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
172 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
031 

Ortakis iš KGM 
džiovinimo zonos 

x- 6176914 
y- 320067 

Acto r gštis 74 
1k. metuose 

 

Kontrol s metodai 
nustatyti „Stacionari  

taršos šaltini , 
išmetam   aplinkos 

or  teršal  
laboratorin s 

kontrol s metodin s 
rekomendacijos“ (LR 

AM 2004-02-11 
sakymas Nr.D1-68) 

173 Akroleinas 100 
174 Etanolis 739 
175 Kietosios dalel s (C) 4281 
176 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
177 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
038 

Ortakis iš KGM 
džiovinimo zonos 

x- 6176881 
y- 320089 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
 

178 Amoniakas 134 
179 Akroleinas 100 
180 Etanolis 739 
181 Kietosios dalel s (C) 4281 
182 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
183 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
039 

Ortakis iš KGM 
tinklin s dalies 

x- 6177085 
y- 320036 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
 

184 Amoniakas 134 
185 Akroleinas 100 
186 Etanolis 739 
187 Formaldehidas 871 
188 Kietosios dalel s (C) 4281 
189 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
190 

Gamybos  
padalinys 

KGM 
043 

Ortakis iš KGM 
tinklin s dalies 

x- 6177085 
y- 320036 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
 

191 Amoniakas 134 
192 Akroleinas 100 
193 Etanolis 739 
194 Formaldehidas 871 
195 Kietosios dalel s (C) 4281 
196 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
197 

Nuotek  bakas 002 
Ortakis iš nuotek  

bako 
x- 6177512 
y- 319748 

Acto r gštis 74 

1k. metuose 
 

198 Amoniakas 134 
199 Akroleinas 100 
200 Etanolis 739 
201 Formaldehidas 871 
202 Sieros vandenilis 1778 1 k. ketvirtyje 
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 Eil. 
Nr. 

renginio/gamybos 
pavadinimas 

Taršos šaltinis Teršalai Matavim  dažnumas Planuojamas 
naudoti matavimo 
 metodas metodas2 

Nr. pavadinimas koordinat s pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
203 Nuotek  valymo baras 

Dumpi  km.     601 Dumblo saugojimo       
aikštel s 

x- 6169785 
y- 328613 Sieros vandenilis 1778 1k. metuose  

 
 

Kontrol s metodai 
nustatyti „Stacionari  

taršos šaltini , 
išmetam   aplinkos 

or  teršal  
laboratorin s 

kontrol s metodin s 
rekomendacijos“ (LR 

AM 2004-02-11 
sakymas Nr.D1-68) 

204 Nuotek  valymo baras 
Dumpi  km.     602 Aerotankas x- 6169665 

y- 328202 
Sieros vandenilis 1778 1k. metuose 

 205 Akroleinas 100 
206 Nuotek  valymo baras  

Dumpi  km.              603 Nuotek  pri mimo       
talpa 

x- 6169661 
y- 328065 

Sieros vandenilis 1778 1k. metuose 
207 Akroleinas 100 1k. metuose 
208 

 Nuotek  valymo baras 
Dumpi  km.              605 Pirminio nusodinimo 

talpa 
x- 6169675 
y- 328207 

Sieros vandenilis 1778 1k. metuose 
209 Akroleinas 

 100 1k. metuose 

210 
Remonto statybos 

baras 
034     

Ortakis iš medžio 
apdirbimo stakli  

patalpos 

 x- 6176912 
y- 320049 Kietosios dalel s (C) 4281 1k. metuose 

211 Remonto mechaninis 
cechas. Suvirinimo 

skyrius 
035 

Ortakis nuo 
suvirinimo renginio 

patalpos 

x- 6176855 
y- 320103 Kietosios dalel s (C) 4281 1k. metuose 

212 Remonto mechaninis 
cechas. Šaltkalvi  

dirbtuv s 
036 

Ortakis nuo darbo stal  
ir suvirinimo renginio 

patalpos 

x- 6176768 
y- 320118 Kietosios dalel s (C) 4281 1k. metuose 

213 Remonto mechaninis 
cechas. Šaltkalvi  

dirbtuv s 
037 

Ortakis nuo darbo stal  
ir suvirinimo renginio 

patalpos 

x- 6176756 
y- 320120 Kietosios dalel s (C) 4281 1k. metuose 
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3 lentel . Taršos šaltini  su nuotekomis išleidžiam  teršal  monitoringo planas. 
Išleistuvo 

kodas1 
 

Išleidžiam
nuotek  
debitas, 

m3/d 

Nustatomi teršalai 
 (parametrai) 2 

Planuojamas 
matavimo 
 metodas3  

 

M gini  
mimo 
vieta4 

Nuotek  valymo 
renginio kodas5 
ir pavadinimas 

Vandens 
šaltinio 
kodas6 

M gini   
mimo 

dažnumas7

M gini   
mimo 
b das 

M gini  
tipas 

Debito 
matavimo 
b das  

Debito 
matavimo 
prietaisai 

 
kodas pavadinimas, 

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

Išleistuvas 
Nr. 1 3000 

1003 BDS7 LST EN ISO 5815-1:2019 Gamybin s teritorijos 
(Nemuno g. 2, 

Klaip da) nuotek  
siurblin je ant 

sl ginio nuotek  
išleidimo vamzdžio 

Ø200 

- - Kart  per 
par  

Automatinis Paros 
vidutinis

Automatinis Siemens 
MAG5100W 

Nr. 
753402N267 

1005 ChDS LST ISO 6060:2003 
1201 Bendras azotas LST EN 25663-2000 
1203 Bendras fosforas LST EN ISO 6878:2004 
1004 Skendin ios 

medžiagos 
LST EN 872:2005 

- Temperat ra - 
1001 pH LST EN ISO 10523:2012 Kart  per 

m nes  
Automati

nis 
Paros 

vidutinis4005 Chromas-
šešiavalentis 

LST ISO 11083:2003 

9012 Dibutilftalatas USEPA 8061A 
1108 Nitritai LST EN 26777:1999 
1105 Fosfatai LST EN ISO 6878:2004 
1112 Amonio jonai LST ISO 7150-1:1998 
4008 Gyvsidabris CSN EN ISO 17852 
4009 Kadmis CSN EN ISO 17294-2 

2303 Benzo(b)fluoroant
enas US EPA 8270 

2304 Benzo(g, h, i) 
perilenas US EPA 8270 

2301 Antracenas US EPA 8270 

9003 Di(2-etilheksil) 
ftalatas (DEHP) USEPA 8061A 

1210004 
 

Išleistuvas
Nr. 2 

3656 

-9

-9 

-9 Antrinis 
nusotintuvas 

3210004 
Biologiniai 

NV  

- Prieš 9 

išleidžiant 
pagal 

vienkartine/la
ikina nuotek  
transportavi
mo sutart  

Rankinis Vienkarti-
nis 

Skaitiklis Skaitiklis 
SITRANS 

FM 
MAGFLO 

Pastabos: 
1 Išleistuvo identifikavimo kodas rašomas pagal Aplinkos apsaugos agent ros interneto svetain je (http://gamta.lt) pateikt  Išleistuv  s vad . Jei pildomi duomenys apie nauj  išleistuv , rašomas jo pavadinimas. 
2 Teršal  (parametr ) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai rašomi iš Vandens ištekli  naudojimo valstybin s statistin s apskaitos ir duomen  teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. 
sakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 pried lyje pateikto Teršian i  medžiag  ir kit  parametr  kod  s rašo. 

3 Nurodomas galiojantis teis s aktas, kuriuo nustatytas planuojamas taikyti matavimo metodas, galiojan io standarto žymuo ar kitas metodas. 
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4 Pildoma Nuostat  1 priedo 102 punkte nurodytais atvejais. Kai m gini  mimo vieta - „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“, toliau lentel je pildomi tik 8 ir 9 stulpeliai. 
5 Pildoma, kai m gini  mimo vieta - „nuotekose prieš valym “. Nuotek  valymo renginio identifikavimo kodas rašomas pagal Aplinkos apsaugos agent ros interneto svetain je (http://gamta.lt) pateikt  Išleistuv  s vad . Jei pildomi duomenys 
apie nauj  nuotek  valymo rengin , jo identifikavimo kodas nerašomas. 
6 Pildoma, kai m gini  mimo vieta - „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“. Vandens šaltinio identifikavimo kodas rašomas pagal Aplinkos apsaugos agent ros interneto svetain je (http://gamta.lt)  pateikt  Vandens šaltini  s vad . 
Jei pildomi duomenys apie nauj  vandens šaltin , jo identifikavimo kodas nerašomas. 
7 M gini  mimo dažnumas pastovus, ta iau m gini  mimo savait s dienos ir laikas turi keistis per metus. 
8 Jeigu 2 metus nuotek  užterštumo lygis atitinka taršos leidime nustatytus reikalavimus, v lesniais metais pakanka imti m ginius kart  per m nes . Ta iau jei vienas iš m gini  neatitinka nuotek  užterštumo norm , toliau m giniai turi 
b ti imami ne re iau kaip 2 kartus per m nes . 
9- Esant poreikiui ir galimybei valyt  dumblo kompostavimo aikšteli  filtrat  išleisti esamu išleistuvu, parametrai nustatomi vadovaujantis vienkartine/laikina nuotek  transportavimo sutartimi su AB „Klaip dos vanduo“. 
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IV. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS 

5. S lygos, reikalaujan ios vykdyti poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoring  
(pagal Nuostat  II skyriaus reikalavimus). 
Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas 
Vadovaujantis Nuostat  8.1 punkto reikalavimais, kio subjektui vykdyti poveikio aplinkos oro 
kokybei monitoring  n ra kriterij . 
Poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas 
Esant poreikiui numatoma galimyb  valytas nuotekas (dumblo kompostavimo aikšteli  filtrat ) iš 
Dumpi  nuotek  valymo rengini  išleisti  esam  išleistuv  (AB „Klaip dos vanduo“ priklausant  
nuotek  išleidimo kolektori  (Kurši  marias)), sudarius vienkartin /laikin  sutart  nuotek  
transportavimui su AB „Klaip dos vanduo“. Nuotekos išleidžiamos vadovaujantis 
atskiram/konkre iam nuotek  išleidimui sutartyje nustatytomis s lygomis. 
Valytos nuotekos iš Nuotek  valymo baro išleidžiamos  AB „Klaip dos vanduo“ savitakin  
apvalyto vandens kolektori  (Ø 1800x2000 mm), kuriuo kartu su AB „Klaip dos vanduo“ 
išvalytomis nuotekomis transportuojamos ir išleidžiamos  Kurši  marias (išleistuvas Nr. 2). 
Poveikio paviršiniam vandeniui monitoring  vykdo AB „Klaip dos vanduo“. 

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas 
AB „Grigeo Klaip da“ vykdo požeminio vandens monitoringo programa 2017-2021 metams. 
Programa patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos 2018-12-15 raštu Nr.(6)-1.7-6173 bei suderinta 
su Aplinkos apsaugos agent ra. (žr. Paraiškos 21 pried ). 

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa yra parengta ir vykdoma atskira dalimi, 
tod l  šia monitoringo program  netraukiama. 

Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringas 
Vadovaujantis Nuostat  8.4 punkto reikalavimais, kio subjektui vykdyti poveikio drenažiniam 
vandeniui monitoring  n ra kriterij . 

Poveikio dirvožemiui monitoringas 
Vadovaujantis Nuostat  8.5 punkto reikalavimais, kio subjektui vykdyti poveikio dirvožemiui 
monitoring  n ra kriterij . 

Poveikio biologinei vairovei ir kraštovaizdžiui monitoringas 
Vadovaujantis Nuostat  8.6 punkto reikalavimais, kio subjektui vykdyti poveikio biologinei 
vairovei ir kraštovaizdžiui monitoring  n ra kriterij . 

Seismini  vyki  monitoringas 
Vadovaujantis Nuostat  82 punkto reikalavimais, kio subjektui vykdyti seismini  vyki  
monitoring  n ra kriterij . 

51. kin s veiklos objekte vykdomo sistemingo užteršimo pavojaus vertinimo aprašymas 
(pildoma, kai monitoringo programoje nenumatoma tirti požeminio vandens ir (ar) 
dirvožemio užterštumo atitinkamomis renginyje naudojamomis, gaminamomis ar iš j  
išleidžiamomis pavojingomis medžiagomis pagal Nuostat  1 priedo 16.6 ir (ar) 18 punkto 
reikalavimus).  

kin s veikos objekte vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas, tod l šis punktas 
nepildomas. 

6. Matavimo viet  skai ius bei matavimo viet  parinkimo principai ir pagrindimas. 
Atsižvelgiant  Nuostat  II skyriaus reikalavimus kio subjektas neprivalo vykdyti poveikio 
aplinkos kokybei monitoringo, tod l informacija neteikiama. 
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7. Veiklos objekto (- ) išsid stymas žem lapyje (-iuose), schema (-os) su pažym tomis 
steb jimo vietomis nurodant taršos šaltini  (išleistuvo (- )) koordinates bei monitoringo viet  
koordinates LKS-94 koordina i  sistemoje. 
Poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringo matavimai nebus vykdomi. Poveikio 
požeminiam vandeniui monitoringas vykdomas atskira dalimi. 

V. PAPILDOMA INFORMACIJA 

8. Nurodoma papildoma informacija ar dokumentai, kuriuos b tina parengti pagal kit  teis s 
akt , reikalaujan i  iš kio subjekt  vykdyti aplinkos monitoring , reikalavimus. 
Papildomos informacijos ar dokument , kuriuos b tina parengti pagal kit  teis s akt , 
reikalaujan i  iš kio subjekt  vykdyti aplinkos monitoring , reikalavimus, rengti ir teikti n ra 
prievol s. 

9. Nurodomi, kokie kio subjekt  taršos šaltini  išmetam /išleidžiam  teršal  monitoringo 
nuolatini  matavim  rezultatai (pvz.: savait s, paros, valandos) privalo b ti saugomi. 
Vadovaujantis Nuostat  26 punktu, kio subjektas privalomo vykdyti Taršos šaltini  
išmetam /išleidžiam  teršal  monitoringo nenuolatinius matavimus ir poveikio aplinkos kokybei 
(poveikio aplinkai) monitoringo duomenis  privalo saugoti 10 met . 

VI. DUOMEN  IR ATASKAIT  TEIKIMO TERMINAI BEI GAV JAI 

10. Nurodomi duomen , informacijos ir/ar monitoringo ataskait  teikimo terminai bei 
gav jai. 
Vadovaujantis Nuostat  27 punktu, kio subjektas aplinkso monitoringo duomenis ir informacij  
privalo teikti Aplinkos apsaugos agent rai tokia tvarka: 

Taršos šaltini  išmetam /išleidžiam  teršal  monitoringo nenuolatini  matavim  duomenys, 
nurodyti Nuostat  3 priede, už pra jus  kalendorini  met  ketvirt , saugomi kio subjekte ir 
pateikiami regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Aplinkos apsaugos agent rai pareikalavus. 
Aplinkos monitoringo ataskaita rengiama vadovaujantis Nuostat  4 priedu. Aplinkos monitoringo 
ataskaitoje teikiami pra jusi  kalendorini  met  poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) 
monitoringo duomenys, taršos šaltini  išmetam /išleidžiam  teršal  monitoringo duomen  analiz  
bei išvados apie kio subjekto veiklos poveik  aplinkai. Aplinkos monitoringo ataskaita teikiama 
Aplinkos apsaugos agent rai kasmet, ne v liau kaip iki einam j  met  kovo 1 d., per IS „AIVIKS“, 
teikiant ataskait  ir jos skaitmenin  kopij  tiesiogiai, siun iant paštu, elektroniniu paštu ar kitomis 

elektronini  ryši  priemon mis. 
Šiltnamio efekt  sukelian i  duj  išmetimo iš rengini  apskaitos ataskaitos teikiamos Šiltnamio 
efekt  sukelian i  duj  apyvartini  taršos leidim  išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublik s aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. sakymu Nr. D1-231 
(Žin., 2004, Nr. 78-2764; 2010, Nr. 20-947), nustatyta tvarka; 







Dumpi nuotek valymo baro aplinkos oro taršos šaltini išsid stymo schema





Dumpi  nuotek  valykloje valomo filtrato nuotek  išleidimo schema (išleistuvas Nr. 2) 

AB „Grigeo Klaip da“ nuotek
linijos sikirtimas AB “Klaip dos
vanduo“ kolektori
Išleistuvas Nr. 2
X 6171071; Y 327762

Nuotek išleidimo linija

Nuotek monitoringo vieta po
valymo (antrinis nusodintuvas)

Nuotek apskaitos renginys
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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 
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Dumpi  nuotek  valymo rengini
technologin  schema 



AB "Grigeo Klaip da"

FILTRATO IŠ DUMBLO KOMPOSTAVIMO AIKŠTELI  BIOLOGINIO NUOTEK  VALYMO TECHNOLOGIN  SCHEMA
Išleistuvas Nr. 2

AB "Klaip dos vanduo" valyt nuotek
išleidimo kolektori

(tik sudarius vienkartin nuotek transportavimo sutart

Išleistuvas Nr. 1
Asenizaciniu transportu pervežamos Bendrov s

teritorijoe (Nemuno g. 2, Klaip da”) esan ia nuotek
siurblin , iš kurios išleidžiamos valymui AB

„Klaip dos vanduo“ tinklus

Nenaudojama avarinio išleidimo linija (demontuota)

Nevalyt nuotek
m gini pa mimo

vieta

Pri mimo

( p
su AB "Klaip dos vanduo"

Paskirstym
o kamera

measuring of oxygen

K2 K1

1 2

3 4
P

P2b Q = (7,2-162) m3/h
P3a H=(17,5-6,5) m 

b

Valyt nuotek
m gini

pa mimo vieta.

kamera o kamera
Apskaitos
prietaisas

1 32 4

5

7 8

6

109

Vietini nuotek talpa

P
P

P1b El.motor:  N=7,5 kW,
n=1450 rpm/min

P2A Q = 200 m3/h, H=42 m 

El.motor: N=55 kW, `

n=1500 aps/min

P3 P2

1211

13 14

2

3

bar

500 aps/

P3A Q = 450 m3/h, H=22,5 m 
El.motor: N=55 kW, 
n=1450 rpm/min

Compressors
Q = 2898 m3/h

P2a

16

13

15

17

19

18

20

14

P3a

P1b

bar

Q = 2898 m /h
El.motor: N=55 kW,
 n=3000 rmp/min Galimas varianta

Aerator/Mixer
Aqua Turbo AER-AS 1850-24
A1
A2 El.motor:
A3 N=18kW

Išlyginamasis nusodintuvas
Nr.1

Pirminis nusodintuvas 4600 m3 Nr.4     

19 20

21 22

2423

P1b

A4 n=15000 rmp/min

Nr.1

Dumblo
kompostavimo

aikštel s
šulinys

nuotekos

mechan.valymo dumblas arba 
filtratas

nuotekos

aktyvus dumblas

filtratas

mechaninio valymo dumblas

apvalytas vanduo

perteklinis dumblas
Filtrate pumping
station

P7a

P7
p y

P7



16 PRIEDAS 

Dumpi  nuotek  valymo baro nuotek
išleidimo linijos planas (su pažym tu nuotek
išleistuvu ir m gini  pa mimo vieta) (esamas 

išleistuvas Nr. 2)



Dumpi  nuotek  valykloje valomo filtrato nuotek  išleidimo schema (išleistuvas Nr. 2) 

AB „Grigeo Klaip da“ nuotek
linijos sikirtimas AB “Klaip dos
vanduo“ kolektori
Išleistuvas Nr. 2
X 6171071; Y 327762

Nuotek išleidimo linija

Nuotek monitoringo vieta po
valymo (antrinis nusodintuvas)

Nuotek apskaitos renginys



 

17 PRIEDAS 

2020-07-13 AB „Klaip dos vanduo“ raštas  
Nr. 2020/2.02-903 d l nuotek  transportavimo 

vienkartin s/laikinos sutarties sudarymo 





 

18 PRIEDAS 

Dumpi  biologinio nuotek  valymo rengini  
Pripažinimo tinkamu naudoti aktas 









 

19 PRIEDAS 

2017 m. poveikio požeminiam vandeniui 
monitoringo ataskaita 





















































 

20 PRIEDAS 

AB „Grigeo Klaip da“ poveikio požeminiam 
vandeniui monitoringo programa sudaryta 

2017-2021 metams. 






























