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mo produ
mą sudarys d
ktoriai, vibru
tu susidariu

elakios deg
os (liekanos)
enta į lataku
miamo tipo

ens lygį lata
oja į šlako 
ktorius. Deg

kstraktoriaus
o proceso m
riuje palaiko

s krenta an
rteriu pelen
automatizuo

u atliekų de
liuojami ats

atyva Nr
u Vilniaus k
racinis įreng

ų valymo sis

ktų surinkim

tiški Vilniau
enginio elem

ataskaita 

ondensacinį 
s purškiama
densatas), k
žtančio iš š
a didžiąsias
vanduo nu

maizerio apa
žtamajam te

uktų sur
degimo atlie
uojantis ir ju
sių pelenų i

inimo atliek
) nuo judan
us. Kiekvien
o, kad degim
ake palaiko 
latakus. Du
gimo oras i
s išėjime va
metu susida
omas lygio r

nt vieno iš 
nai nugabe
ota valdymo

eginimo įre
kiruose bun

r. 3 
kogeneracin
ginys, kurio 

stema su ko

o sistema b

s kogenera
mentams.  

ekonomaiz
as vanduo (
kuris atauši
ilumos tink
s kietąsias d
uvedamas į 
ačioje. Iš t

ermofikacini

rinkimo s
ekų bunkeria
uostinis kon
ir atliekų sur

kos) paprast
nčio ardyno 
nas vieno ta
mo oras net
lygio regul
gno pelena
izoliuojama
nduo iš pele
arę garai pe
reguliavimu

vibruojanči
nami į šlak
o sistema, iš

enginyje ir b
nkeriuose. 

ė jėgainėje
pagrindinia

ondensacini

bei  

cinės jėgain

zerį) patenk
(vėliau, kai 
ina dūmus 

klų termofik
daleles, esan

kondensat
alpų konde
iam vanden

sistema 
ai su latakai

nvejeriai. Sis
rinkimą šlak

tai sudaro a
 3 takeliais 

akelio kanal
turėtų galim
liavimo vož
ai nuo ardyn
s pakankam
enų pašalin
er šlako lat
u. 

ių konvejer
ko saugyklą
š operatoria

biokuro deg

 statomas v
ai elementai

u ekonoma

nės vystymo

ka į  dūmų k
iš dūmų su
iki tempera

kato temper
nčias dūmu
to valymo į
ensatas siu
iui šildyti. 

is, degimo a
stemos pask
ko saugykloj

apie 80 – 90
per po kiek

las baigiasi 
mybės nute
žtuvas. Kiekv
no galo per

mu vandens
namas, ir jie 

aką kyla į k

rių, kuris pe
ą. Dugno p
us darbo vie

ginimo įren

vienas mišrų
:  

izeriu, 

o alternatyv
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kanalą 
sidaro 
atūros 
ratūra. 
uose ir 
rangą. 

urbliais 

atliekų 
kirtis – 
je. 

0 proc. 
kviena 
vienu 

ekėti iš 
vienas 
r šlako 
s lygiu 
toliau 

krosnį. 

elenus 
pelenų 
etos. 

ginyje 

ų kurą 

vos Nr. 



Vilnia

 

Kuro
saug
koge

PŪV 
bioku
skied

PŪV 
princ

 

2.1
TE-3 
tiekia
turbi
atidu
110 k

Šios 
atnau
atnau
alter
spren
garot
garot
kitok
klaus

Šiuo 
meta
galin
maže
gamy
kuro,
nusik
maže
įreng
šilum

PA p

 

 

          
35 užti

aus kogeneraci

 priėmimo,
ojimas ir p

eneracinio įr

vystymo a
uro kiekio 
drų pavidalu

vystymo al
cipinė techn

.3 Pap
įrenginių n

amas į vien
ina). Turbin
uodama į Vi
kV pastotę. S

–alternatyv
ujinama ir p
ujinama ga
natyvos pa
ndimus, kur
tiekio įreng
tiekyje galim

kiems nei p
simai. Dėl ga

atveju esa
ais, t.y. atid
ngumas – 1
esnis, lygina
ybos efekty
, kas įtakos
krovus, min
esnį jėgainė
ginių efektyv
mos savikain

rie PŪV vyst

                     
ikrinant galim

inės jėgainės p

 

, paruošim
padavimas 
renginio atv

alternatyvos
papildoma

u. 

ternatyvos 
nologinė sch

pildoma a
naudojimo 
ną iš TE-3 
nos konde
lniaus mies
Susidaręs g

vos atveju 
pritaikoma d
aro turbinos
asirinkimo a
rie užtikrint
gimo metu
mybę (angl
projektuota
arotiekio pa

amos įrango
dirbę jau 

100 MW, m
ant su nauj

yvumą, dėl k
s didesnę a
imali galia, 

ės metinį iš
vumą ir gali

na objekte b

tymo altern

                      
mai ilgesnį jėga

poveikio aplin

o, sandėlia
analogiškai

veju.  

s Nr.3 atvej
s biokuro 

Nr. 3 techn
hema pateik

alternaty
PŪV vystym
esančių ga

nsatoriuose
sto CŠT. Pag
aro konden

turėtų būt
darbui su m
s valdymo 
atveju būtų
tų patikimą 
u turėtų b
., Heath tra

a darbo rež
ašildymo pa

os efektyvu
30 metų), 

minimalus g
jais įrengini
ko tokiam p
plinkos tarš
šilumos ir e
dirbį, kas m
imą didesnį 

būtų didesnė

atyvos Nr. 2

       
ainės darbo la

nkai vertinimo 

vimo ir pa
i kaip PŪV 

ju dėl maž
paruošimo 

nologinių įre
kiama 8 prie

yva prie 
mo alternaty
aro turbinų

e pagamina
gaminta ele
satas vamzd

ti papildom
mažesniu ga

sistema, re
ų būtina p

ir nepertra
ūti taikom
cing). Turėt
žimams (pv
ilgėtų jėgai

umas (TE-3 
eksploatav

galingumas 
iais. Tai sąly
ačiam energ
šą. Taip pat
elektros san

mažintų veik
per aušykle

ė.   

2 principinė 

iką 

ataskaita 

adavimo sis
vystymo a

esnio lygin
mazgas n

enginių išd
ede. 

PŪV vys
yvos Nr. 2 

ų (T-180/21
ama šilum
ktros energ
dynais graž

mai rekonstr
aro kiekiu ir
ekonstruojam
pasitelkti ne
aukiamą  jėg
i sprendini
tų būti spre
vz., dearato
nės paleidim

elektrinės 
vimo lanks
– 70 MW)

ygotų maže
gijos kiekiu
t mažesnis 

ntykis dirban
klos pajama
es į aplinką n

technologi

stemoje atl
alternatyvos

nant su Alte
nenumatom

ėstymo sch

tymo alt
atveju gara
0-130-1, ga
a esama š

gija esamais
inamas į sta

ruojami esa
r mažesniais
mas turbino
etradicinius 
gainės darb
iai eliminuo

endžiami pa
oriaus prita
mo darbui la

blokai prad
tumas (no
ir efektyva

esnį vidutin
i pagaminti
įrenginio la

nt minimali
as ir dėl to,
nuvedamos

nė schema 

iekų atveži
s Nr. 2 atl

ernatyva N
mas, biokura

hema pateik

ternatyvo
as projektuo
arų išgavim
šilumos nu
 kabeliais a

atomus įreng

ami TE-3 įr
s garo para
os generato

technolog
bą, pavyzdž
ojantys hid

agalbinės įra
aikymas/pak
aikas. 

dėti eksploa
minalus tu
aus darbo 
nį metinį įre
 būtų sunau
ankstumas 
u apkrovim
 taip pat įv

s šilumos kie

pateikiama 

imas, priėm
iekas degin

r. 2 sudegi
as atvežam

kiama 7 prie

os Nr.2 
ojamu garo

mo kondens
uvedimo si
tiduodama 
ginius. 

renginiai: tu
metrais. Iš e
orius. Be to

ginius/inžine
iui, aukšto 

draulinio sm
angos prita
keitimas ir 

atuoti 1984
urbinos ele
diapazonas

enginių ene
udojama da
(dirbant iš 

mu ir kt.), sąl
vertinant m
ekį35,  pagam

8 priede. 
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mimas, 
nančio 

inamo 
mas tik 

ede, o 

otiekiu 
sacinė 
stema 
į TE-3 

urbina 
esmės 
o, šios 
erinius 
slėgio 

mūgio 
ikymo 

pan.) 

4-1986 
ktrinis 

s būtų 
ergijos 
augiau 

dalies 
lygotų 
ažesnį 

mintos 
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2.2

Geria
vykd
pagr
bend

Vado
palyg
prod
turi p
aplin

Vilnia
ir ku
priem
bioku

 

aus kogeneraci

2 Siūlom
Geria

ausias priein
ymo metod
indu nustat

drai mažinti 

ovaujantis E
ginamieji pa
ukcijos vien
parengti ap

nkos apsaug

aus kogene
ro deginim

monių taiky
uro jėgainėm

inės jėgainės p

 

mų ga
usiais p
namas gam
dų plėtojim
tant išmeta
teršalų išme

ES GPGB i
arametrai (p
netui ar kt.)

plinkosaugin
gos lygį. 

racinės jėga
ui (atliekų i
ymui. Atski
ms.  

poveikio aplin

amybos
prieinam

mybos būda
mo pakopa, 
amų teršalų 
etimą ir jų p

nformacinia
pvz. į orą pat
). Kai įrengi
nių veiksmų

ainės GPGB 
r biokuro jė
rai analizuo

nkai vertinimo 

 būdų
mais ga
as (GPGB) -
parodanti, 
ribines ver

poveikį aplin

ais dokume
tenkantis te
nio veiklos 

ų planą, num

taikymo an
ėgainės), m
ojamas GP

ataskaita 

ų ir įr
amybos

tai veiksm
kad tam tik
rtes, siekian
nkai. 

entais, jų s
eršalų kiekis,

rodikliai ne
matydamas

nalizė atliek
onitoringo 
GB techno

rangos 
 būdais

mingiausia ir
kras gamyb
nt išvengti t

santraukom
, vandens są

eatitinka GP
s pakeitimu

ama analizu
taikymui ir 
loginių prie

palygi
s 
r pažangiau

bos būdas iš
taršos, o je

mis, anotaci
ąnaudos, en

PGB lygio, v
s, kurie gar

uojant bend
aplinkos ap

emonių tai

inimas 

usia veiklos 
š esmės ga
i tai neįman

ijomis nust
nergijos sąn
veiklos vykd
rantuos auk

drus GPGB a
psaugos va
ikymas atlie
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su 

ir jos 
li būti 
noma, 

tatomi 
audos 

dytojas 
kštesnį 

atliekų 
dybos 
ekų ir 
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Lentelė 2.2.1. 

Eil. 
Nr. 

Nuor
GPGB
inform
doku
anota

1. 
 

Bend
tipų 
degin

  

  

neracinės jėgainės

 

Technologinio pro

oda į ES 
B 
macinius 

umentus, 
acijas 

rieji GPGB visų 
atliekų, kuro 

nimui 1,6, 7 

s poveikio aplinkai 

oceso palyginimas s

GPGB rekomend
įrenginiams 

Palaikyti gerą įr
techninio aptarn
prevencinę priežiū

Sukurti ir palaikyt
mechanizmus pa
įrenginį, kaip apib

 Įrenginio
pagrindin

 Bendravi
pagerinti

 Atliekų ti
kokybės k

 Gaunamų
ir tyrimas

 Radioakty

Atliekos turi būti
įvertinimą, kad 
sumažėtų iki mini

vertinimo ataskait

su horizontaliais GP

dacija dideliems k

Bendrieji 

rangos būklę ir 
navimo patikrini
ūrą. 

ti atliekų sąnaudų
agal atliekų tip

brėžta šiuose punk

o sąnaudų apriboji
nės rizikos identifi

mas su atliekų 
i gaunamų atliekų

iekimo į deginimo
kontrolė;  

ų atliekų tikrinima
s;  

yvių medžiagų de

i laikomos pagal 
galima taršos 

mumo. 

ta 

PGB 

kurą deginantiem

GPGB visų tipų a

šiuo tikslu atlik
mus bei vykdy

ų kokybės kontrolė
us, pristatomus 

ktuose: 

mų nustatymas b
kavimas;  

tiekėjais, siekian
ų kokybės kontrolę

o įrenginio teritorij

as, mėginių ėmima

etektoriai. 

jų savybių riziko
išsiskyrimo rizik

ms Planuojama 

atliekų bei kuro d

kti 
yti 

Techninio ap
kartus per me

ės 
į 

ei 

nt 
ę;  

ją 

as 

Į įmonę pris
tikrinami. N
atvažiuojanti
naudoti žem
registruojama
radioaktyvių 
Atvežtos atlie
sunkvežimių 
biokurą į bu
bunkeryje b
stebėjimo sist
Gaunamo ku
įrengti labora

os 
ka 

Atliekų degin
deginti rūšiuo
Biokurą na
planuojama d
kitą medieną
planuojamos
(vystymo alte
skiedros. 

Vilniaus kogene

deginimui 

ptarnavimo patikri
etus.  

tatomos  atlieko
orint tiksliai įve
s ir išvažiuojant

mės sklypo dalie
as ir sveriamas. 
medžiagų detekto
ekos ir biokuras b
vairuotojai patikr
nkerį, krano ope

bei stebėdami p
temą. 
uro, atliekų koky
atoriją, kurioje bus

nimo kogeneracin
otas nepavojingas
audojančiame 
deginti skiedras, m

ą. Atvežta rąstinė 
 naudoti žemė

ernatyva Nr. 2), o iš

racinėje jėgainėj

inimus planuojam

s, biokuras ir kit
ertinti atvežto k
tis iš jėgainės 

es teritorijos tran
Prie svarstyklių 

oriai. 
us nuolat patikrin

rą vykdys iškrauda
ratoriai — atlikda
procesą per įre

ybės užtikrinimu
s galima ištirti kuro

niame įrenginyje 
s atliekas, nuotėkų
kogeneraciniame 
miško ruošos atlie
mediena bus laiko

ės sklypo dalies
š jos bus gaminam

je A

ma atlikti kelis  A

as kuras bus 
kuro  kiekį, 
planuojamos 

nsportas bus 
bus įrengti 

nami vizualiai: 
ami atliekas ir 
ami maišymą 

engtą vaizdo 

i numatoma 
o mėginius.  

 

 planuojama 
ų dumblą. 

įrenginyje 
ekas , durpes, 
oma jėgainės 
s teritorijoje 

mos medienos 
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Atitikimas 

Atitinka 



Vilniaus koge

 

  

  

  

  

neracinės jėgainės

 

 

s poveikio aplinkai 

Užkirsti kelią 
susikaupimui num

Iki minimumo s
išsiskyrimą (bei k
bendrų atliekų lai

Atliekos saugyklo
cheminių ir fizin
atliekų laikymas ir

vertinimo ataskait

pernelyg dideli
matytoje laikymo v

sumažinti kvapų,
kitas galimas trum
kymo vietų. 

oje turi būti ats
nių savybių riziko
r apdorojimas būt

ta 

ų atliekų kiek
vietoje. 

, dulkių, triukšm
mpalaikes išlakas) 

skiriamos pagal j
os įvertinimą, ka
ų saugus. 

Atvežtos at
sandėliuose 
atskirą kontro
Biokuras (m
atvežamos p
palaikomas n

ių Atliekų degin
kuro atsarga
darbo dieno
jėgainėje nu
medienos rąs
Eksploatacijo
išvežimui iš 
teritorijos bu
įmonėmis. 

mo 
iš 

Siekiant suma
patalpos ir at
katilo kūryklą
vyraus žemes
bus sumažint

jų 
ad 

Kogeneracinė
biokuro iškro
Sunkvežimiai
iškrovimo pa
silosus. Num
akmenų, be
atskyrimo si
silosus.  
Atliekos bus i

liekos ir bioku
ant sandaraus ir 

oliuojamą drenažą
mediena, durpės) 
pagal sudarytas su
nuolatinis bendrav

nimo jėgainėje n
as, atsižvelgiant į
omis ir darbo va
umatoma sukaupt
stu pavidalu. 

os metu susida
planuojamos n

us sudarytos sutar

ažinti kvapus, oras
tliekų bunkerio bu
ą. Atliekų bunkeryj
snis slėgis, kurio d
tas iki minimumo .

ėje jėgainėje nu
vimo vietos.  
is atvežta skiedra 
state, iš kurio nuk

matyta stambiaga
etono luitų, sule
stema prieš skie

iškraunamos į atsk

ras bus laikom
atsparaus pavirš

ą. 
ir atliekos į 

utartis su atliekų 
vimas su jais. 

numatoma sukaup
 kuro transporta

alandomis. Bioku
ti 10 dienų biok

arančių atliekų 
naudoti žemės s
rtys su spec. atlie

s iš atliekų deginim
us ištraukiamas ir p
je ir atliekų priėmi
dėka kvapo sklidi
. 

umatomos atskiro

iškraunama uždar
kreipiama į bioku
abaritės medieno
edėjusios medie
edrai patenkant 

kirą uždarą atliekų

mi atskiruose 
iaus, turinčio 

jėgainė bus 
tiekėjais, bus 

 

pti 3-4 dienų 
avimo grafiką 

ro deginimo 
kuro atsargas 

reguliariam 
sklypo dalies 
ekų tvarkymo 

 

mui priėmimo 
paduodamas į 
mo patalpoje 
mas į aplinką 

 

os atliekų ir 

rame biokuro 
ro saugojimo 
os, taip pat 

enos, metalo 
į saugojimo 

 bunkerį. 
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Vilniaus koge

 

  

  

neracinės jėgainės

 

s poveikio aplinkai 

Reikia sudaryti pla
prevencijai, apti
objektams: 

 Atliekų 
vietoms;

 Kūrenimo

 Elektrinė
Rankovinių filtrų į
filtrams. 

Atskirti spalvotu
tinkamus pakartot

vertinimo ataskait

aną, skirtą gaisro p
ikimui ir kontr

laikymo ir pirm

o vietoms; 

ms kontrolės siste
įrangai bei stacion

osius ir nespalv
tiniam naudojimu

ta 

pavojaus įrenginyj
rolei ypač šiem

minio apdorojim

emoms; 
nariems stoviniam

votuosius metalu
ui; 

yje 
ms 

mo 

ms 

Eksploatuojan
įrenginius bu
kad būtų ma
bus įrengta s
iškilusias prob
Bus įrengta v
pastatas sud
evakuacinėm
Atliekas ir bio
bus naudoja
sistemos . 
intervencijos 
reikalauja atli
Bus paskirta
prevencines 
priešgaisrinės
pavojaus atv
suteikimo ir e

us, Atvežtas bio
metalą. Jie 
konteineryje 
reglamentuoj
m. liepos 1
vėlesnėmis re
Atliekos į deg
kuriuose num

nt atliekas ir biok
us imamasi visų re

ksimaliai sumažin
saugumo sistema
blemas. 
ventiliacinė ir prie
darys atskirą gai

mis laiptinėmis, gai
okurą deginančiuo
mos automatinės
Rankinio arba a

ir kontrolės 
iktas rizikos įvertin
as darbuotojas, 

saugos priem
s apsaugos, darb

veju, gelbėjimo, p
ekstremalios situac

kuro skiedros bu
bus laikinai san
ir perduodami 

jama LR aplinkos 
4d. „Dėl atliekų

edakcijomis). 
ginimo įrenginį bu

matyta metalo atsk

kurą deginančius k
eikiamų saugos pr
nta arba išvengta 
a, kuri iš karto inf

ešgaisrinė sistemo
isrinį skyrių, su 
sro aptikimo siste
ose kogeneracijos
s gaisro aptikimo
automatinio vald
sistemos naudo

nimas.  
kuris bus at

mones, įskaitant 
uotojų evakuacijo

pirmosios medicin
cijos valdymo atve

us rūšiuojamos at
dėliuojami meta
atliekų tvarkytoja
ministro įsakyme

ų tvarkymo patv

us tiekiamos po M
kyrimo įrenginiai.

kogeneracijos 
iemonių tam, 
avarijų rizika: 
formuos apie 

os. Kiekvienas 
 įrengtomis 

ma. 
s įrenginiuose 
o ir įspėjimo 
dymo gaisro 
ojimas, kaip 

sakingas už 
gaisro ir 

os tiesioginio 
nos pagalbos 
ejais. 

 

tskiriant iš jų 
lo surinkimo 
ams kaip tai 
 Nr.217, 1999 
irtinimo“ (su 

MBA įrenginių, 
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2. Išmet
teršal
monit
ataska
1,2, 6, 7 

neracinės jėgainės

 

V

tamų į aplinką 
ų  
toringas ir 
aitų rengimas 

s poveikio aplinkai 

Operatoriai turi b
galėtų vizualiai s
zonas. 

Siekiant sumažint
reikia taikyti eks
atitinkamas proc
sumažintas, jei 
įrenginio sustabdy

Optimizuoti bend
regeneravimą, at
įgyvendinamumą

Vietovė turi būti š

Numatomos pa
medžiagos (terša
matuojami ar a
įrenginiuose ir n
parametrai, kuriuo
aplinką. Taip pat
nepertraukiamas 
monitoringas, i
faktoriai.  

vertinimo ataskait

būti aprūpinti prie
stebėti atliekų la

ti bendrą į orą išme
ploatacinius režim

cedūras, kad bū
naudinga, plani

ymo bei paleidimo

drą įrenginio ener
tsižvelgiant į tech
ą. 

vari ir tvarkingai p

agrindinės išmet
alai), jų kiekiai, k
apskaičiuojami ku
nustatomos stand
os reikia žinoti nu
t nustatomi mon

monitoringas,
šmetimų skaičia

ta 

monėmis, kuriom
aikymo ir krovim

etamų teršalų kiek
mus ir įgyvendin

ūtų iki minimum
nių ir neplanin
o į darbą skaičius.

gijos efektyvumą 
hninį ir ekonomi

prižiūrima. 

tamos į aplink
kurie paprastai y
urą deginančiuos
dartinės sąlygos 
statant išmetimus

nitoringo principa
, pertraukiama
avimas, išmetim

mis 
mo 

Iš specialios
maišymą bun
procesą galės
tiesiogiai per 
Įrengta autom
atliekų kaska
degimui, d
prevencines t

kį, 
nti 

mo 
ių 

Planuojami ta

ir 
nį 

Jėgainė vei
infrastruktūro
šilumos tiek
efektyvus. Ele
elektros tinklu

Kogeneracinė
dalies teritorij

ką 
ra 
se 
ir 

s į 
ai: 
as 

mų 

Vilniaus koge
mėginių paė
deginimo ap
aplinkos min
(Žin., 2003, N
Kogeneracinė
sudarytą ir p
bus rengiam
monitoringo 
aplinkos mini

s patalpos ope
nkeryje bei jų pak
s stebėti per įreng
stiklą. 

matinė sistema op
rt paima greiferin

dirbti nepertrau
techninio aptarna

aikyti eksploatacin

ks Vilniaus mi
oje. Planuojamas
kimo tinklus, tod
ektra bus atiduoda
us. 

ės jėgainės planu
ja bus švari ir priži

eneracinėje jėgain
ėmimas bus vyk
plinkosauginiais r

nistro 2002 m. gru
r. 31-1290). 
ės jėgainės moni

patvirtintą aplinko
ma vadovaujant

nuostatais (pat
istro 2009 m. rugs

eratorius kontrol
krovimą į žertuvą
gtą vaizdo stebėjim

peratoriui leis mat
nis kranas ir kokio
kiamu režimu, 
vimo sistemas. 

niai režimai. 

este, esamoje 
s jungimasis į c
dėl šilumos perd
ama į LITGRID kon

uojamos naudoti ž
iūrima. 

nėje kontrolė, mo
kdomas vadovauj
reikalavimais, pat
uodžio 31 d. įsak

toringas bus vyk
os monitoringo pr
tis Ūkio subjek
tvirtinti Lietuvos 
ėjo 16 d. įsakymu 

liuos atliekų 
ą. Operatorius 
mo sistemą ir  

tyti, kokį kiekį 
o kiekio reikia 

įgyvendinti 

 

 

energetinėje 
centralizuotus 
davimas bus 
ntroliuojamus 

 

žemės sklypo  

onitoringas ir 
antis Atliekų 
tvirtintais LR 

kymu Nr. 699 

kdomas pagal 
rogramą, kuri 
ktų aplinkos 

Respublikos 
Nr. D1-546).   

A
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3. Aplin
vadyb
priem

neracinės jėgainės

 

kos apsaugos 
bos 

monės1,6,7 

s poveikio aplinkai 

Monitoringo 
kontroliuojami te
periodiškumas.  

Aukščiausios vad
politika (aukščiau
būtina sąlyga sėkm

AVS procedūrų p
(įmonės struktūra
ir kompetencijos
darbuotojų įtrau
procesus;  efektyv
procesų valdyma
pasirengimas a
teisiniams reikalav

vertinimo ataskait

ataskaitos, ku
eršalai, mėginių 

dovybės nustaty
sios vadovybės įs
mingam kitų AVS e

planavimas, sukūr
a, atsakomybės; da
s kėlimas; pasike
ukimas į valdym
vus dokumentų tv
as; priežiūros pr
avarinėms situa
vimams užtikrinim

ta 

uriose numaty
ėmimo vietos b

yta aplinkosaugo
ipareigojimas) – t
elementų taikymu

rimas ir  įdiegima
arbuotojų mokym

eitimas informacij
mo ir planavim
varkymas; efektyvu
rogramų diegima
cijoms; atitikim

mas); 

yti 
ei 

Planuojamo 
parengta vad
nuostatais, pa
16 d. įsakym
pateiktos mė
matavimo m
įranga. Mata
laboratorijose
išmetamų į a
matavimus ir 
Ūkio subjekto
su atsakinga 

os 
tai 
ui. 

Planuojant k
siekiama r
Technologini
parinkimas p
įdiegti AVS v
valdymui.  

as 
ai 

ja; 
mo 

us 
as; 

mo 

Bus sudarom
kad reikiamu
vietą. 
Taikomos tec
kad atitiktų G
Dokumentai 
vidines įmon
įdiegtos pri
avarinėms sit
Įmonėje dirb
organizuojam

objekto aplinkos
dovaujantis Ūkio s
atvirtintais LR apli

mu Nr. D1-546. 
ėginių paėmimo 

metodai, mėginių 
avimai ir tyrimai 
e, kurios turi le
aplinką teršalų ir 
tyrimus,  

o aplinkos monito
institucija. 

kogeneracinės jėg
racionalaus gam
ų, aplinkosaugin

pagal GPGB užti
visų vykstančių p

ma informacijos sr
u metu, reikiama 

chnologinės prie
GPGB rekomendac

bus tvarkomi pa
es taisykles; efekt
iežiūros program
tuacijoms planas. 
bs kvalifikuoti sp

mi darbuotojų mok

s monitoringo p
subjektų aplinkos 
inkos ministro 200
Monitoringo pro
vietų koordinatė
tipai, dydžiai ir
bus atliekami a

eidimą atlikti ta
teršalų aplinkos 

oringo programa b

gainės statybą ir 
mtos išteklių 

nių ir ekonomini
ikrina, kad įmon
procesų ir proced

rautų įmonės vidu
informacija patek

monės bus pare
ijas ir užkirstų keli
gal teisės aktų re
tyviam  procesų v
mos; sudarytas 

pecialistai, pagal 
kymai. 

rograma bus 
monitoringo 

09 m. rugsėjo 
gramoje bus 

ės, dažnumai, 
r naudojama 
akredituotose 
aršos šaltinių 

elementuose 

bus suderinta 

eksploataciją, 
naudojimo. 

ų priemonių 
ėje siekiama 

dūrų įmonėje 

A

uje struktūra, 
ktų į reikiamą 

nkamos taip, 
ą taršai. 

eikalavimus ir 
valdymui  bus 

pasirengimo 

poreikį bus 
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4. 
e
d

neracinės jėgainės

 

V

V

V

Energijos 
fektyvumo 
idinimas 1,3 

s poveikio aplinkai 

Veiksmingumo t
užtikrinant mon
pateikimą; 

Vadovybinė analiz

Vadybos sistemą 
patvirtinti akredi
išorinis AVS tikrint

Efektyvumo didin

 Nepertra
sumažina
sunaudoj

 Kogenera

vertinimo ataskait

tikrinimas ir kor
nitoringo atlikim

zė. 

ir audito procedū
tuota sertifikavim
tojas. 

GPGB atl

imo techninės pri

ukiamas įrengin
ant teršalų išm
jimą, pagerinant įr

acija. 

ta 

egavimo veiksm
mą ir ataskait

ūrą turi patikrinti 
mo institucija arb

iekų deginimo ko

emonės: 

io eksploatavima
metimus, energijo

renginio kontrolę;

ai 
tų 

Įmonėje bus 
aplinkos mon
Ūkio subjektų
LR aplinkos m
bus pateikt
dažnumai, m
naudojama įr
Jei monitorin
verčių viršijim
koregavimo 
technologijų 
keitimas, terš

Aukščiausia o
jos atitikties 
atliekas norin

ir 
ba 

Įmonėje dieg
sertifikavimo 
sistemą perio
auditai. 

ogeneraciniam įr

as 
os 
; 

Vilniaus koge
įrenginio did
automatizuoj
kogeneracini
per metus b
gali būti sta
prietaisų ar v
LR aplinkos m
patvirtintų A
punkte nusta

vykdomas moni
nitoringo program
ų aplinkos monito

ministro2009 m. ru
tos mėginių p
matavimo metod
ranga. 
ngo metu, bus n
mai bus atlikta 
ar prevenciniai 
diegimas, techn

alų emisijų mažin

organizacijos vado
aplinkos politikai

nt gerinti įmonės a

giama AVS sistem
institucijos arba 

odiškai bus atlie

renginiui  

eneracinės jėgainė
džiausias katilo da
jant jo valdymą. Į
u režimu. Atliekų 
us eksploatuojam

abdomas dėl tec
valymo įrenginių s
ministro 2002 m.

Atliekų deginimo 
atyto laikotarpio. 

toringas. Planuoj
ma bus parengta v
oringo nuostatais

ugsėjo 16 d. įsakym
aėmimo vietų 
ai, mėginių tipa

ustatyti neatitikim
analizė ir taikom
veiksmai, tokie 

nologinio proces
imo priemonių atn

ovybė atliks sistem
i vertinimą. Šis ve
aplinkosaugos veik

ma bus tikrinama 
išorinio AVS tikrin

ekamas vidinis ir 

ės atliekų deginim
arbo efektyvumas
renginys dirbs au
deginimo kogene

mas apie 8 000 va
chniškai neišveng
sutrikimų arba ge
. gruodžio 31 d. 

aplinkosauginių 

amo objekto 
vadovaujantis 
s, patvirtintais 
mu Nr. D1-546 

koordinatės, 
ai, dydžiai ir 

mai ar ribinių 
mi atitinkami 

kaip naujų 
o parametrų 
naujinimas.  

mos būklės ir 
ertinimas bus 
ksmingumą. 

akredituotos 
ntojo. Įdiegus 

išorinis AVS 

mo kogeneracinio 
s bus užtikrintas 
kšto efektyvumo  

eracinis įrenginys 
alandų. Įrenginys  
giamų matavimo 

dimų, neviršijant 
įsakymu Nr. 699 

reikalavimų 66 
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neracinės jėgainės

 

s poveikio aplinkai 

Atliekų paruošim
didinimas: 

 Atliekų s
laiko p
sudegimo

 Deginam
suregulia
našumą d

 Atliekų 
efektyvia
savybes b

Degimo proc
optimizavimas:  

 Veiklos 
procedūr

 Eksploata

 Grotelių 
sudegimo

 Dujų tu
deguonie
degimo z

 Automat
naudojim

vertinimo ataskait

mo, maišymo pro

sumaišymo, sukra
padidinimas did
o efektyvumą. 

mų atliekų 
avimas pagal 
degimo sąlygų pa

srauto model
i išnaudoti įre

bei jo našumą. 

ceso energijo

procedūrų ir 
rų pagerinimas;  

acinė priežiūra; 

aušinimas d
o efektyvumą; 

rbulencijos, laiko
es koncentracijo
zonoje; 

iškai valdomų p
mas.  

ta 

ocesų efektyvum

atymo ir išlaikym
dinant medžiag

kiekio sraut
įrenginio termi
laikymui. 

liavimas, siekian
enginio technine

os efektyvum

katilo valdym

didinantis atliek

o temperatūros 
os optimizavima

pagalbinių degikl

mo 

mo 
gų 

to 
nį 

nt 
es 

Atliekų degi
atliekos po 
Papildomai p
valymo įreng
Atliekų srauto
mažo arba la
įmaišoma iki 
Deginamų a
krano pagal
deginimo zon

mo 

mo 

kų 

ir 
as 

ių 

Garo katilas b
garo katilo 
automatizuot
Ardyninę pak
termoizoliacij
oro vamzdyn
Ši technolog
sunaudojima
įvairias atlieka
Numatytas or
Netrumpesni
produktų tem
gamtinių duj
degimo prod

nimo įrenginyje 
mechaninio bi

planuojama naudo
inių dumblą.  
o homogenizavim
abai aukšto kalor
30% biokuro (nuo

atliekų homogen
ba atliekų bunk

ną. 

bus su ardynine p
ekonomaizeris. 

tas. 
kurą sudarys pak
ja, kuro žertuvas, 
as, kuro bunkeris, 

gija pasirinkta, ne
s vienai atliekų
as. 
ru arba vandeniu a
o kaip 2 sekundės

mperatūros pakur
jų degiklius, kurie
uktų temperatūra

bus deginamos
iologinio apdoro

oti džiovintą arba s

mui ir degimo stab
ringumo atliekom

o metinio kiekio). 
izavimas numato
keryje prieš pad

pakura, veiks garo 
Degimo procesų

uros korpusas, pa
pakuros ardynas,
priešgaisrinė bun

es reikalingas ned
tonai sudeginti, 

aušinamas ardyna
s ir nemažesnio ne
roje palaikymui n

e įsijungs automa
ai. 

  nepavojingos 
ojimo įrenginių. 
sausintą nuotekų 

bilizavimui esant 
ms į jas gali būti 

omas greiferinio 
duodant kurą į 

perkaitintuvas ir 
ų valdymas bus 

akuros mūras su 
, pelenų kanalas, 

nkerio sistema.  
didelis energijos 

galima deginti 

as. 
ei 850 oC degimo 
numatyta įrengti 
atiškai sumažėjus 
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5. Gamy
atliek

neracinės jėgainės

 

ybos būdai 
kų deginimui 1,4  

s poveikio aplinkai 

Garo sistemų en
būdai:  

 Įdiegti en

 Pagerinti

Mišrių komunalin
maišymas, padid
tolygumą, suma
išmetimus; 

Atsitiktinai pate
atskyrimas prieš
išrinktiems prieš
įrengimas. 

Kuro iškrovimas, 
uždarose patalp
medžiagų patekim

vertinimo ataskait

nergijos efektyvu

nergijos regenerav

i vandens apdoroj

nių atliekų mali
inant jų homog

ažinant ir stab

ekusių deginti n
š deginimą ir 
š deginimą iš 

saugojimas, smu
pose, siekiant iš
mo į aplinką; 

ta 

mo optimizavima

vimo įrangą; 

imą. 

mas, smulkinima
eniškumą, degim

bilizuojant terša

netinkamų daikt
saugojimo vieto
atliekų daiktam

lkinimas vykdoma
švengti teršianč

as Iš Vilniaus m
apdorojamas
parametrus:  

- Nuge
- Mink
- Apdo
- Dem

Paruoštas auk
uždaru kontū
Numatoma, 
išgarų šilumo

as, 
mo 

lų 

Į jėgainę pat
biokuras (ski
reikalui, smul

tų 
os, 

ms, 

Deginimui b
įrenginių, tod
Atsitiktinai p
saugomi atsk
atiduodamos

as 
ių 

Didžioji dalis 
su aplinkos o
atvežama sp
kvapų bei du
Siekiant sum
patalpos ir ku
katilo kūryklą
patalpoje vy
aplinką. 

miesto vandentie
s, pagerinant 

eležinamas,  
kštinamas,  
orojamas reverso 

mineralizuojamas e
kštos kokybės van

ūru taip sumažinan
kad bus įrengta 

os regeneravimo si

tenka nepavojing
edros, rąstai ir kt
kinamos padidina

bus naudojamos
dėl deginti netinka
patekę, deginti n
kiroje saugojimo v
s atliekų tvarkytoja

atliekų bus tiekiam
oru iš Vilniaus MBA
pecialiame transp
lkių patekimą į ap

mažinti kvapų sklid
uro bunkerio oras 
ą. Tokiu būdu, k
raus žemesnis slė

ekio tinklų paimt
tam tikrus 

osmoso filtruose;
elektrodionizacijos
nduo/garas gali bū
nt „žalio“ vandens 

katilo prapūtim
istemos. 

gos atliekos, atliek
t.). Atliekos bus m
ant jų homogenišk

s tiktai atliekos
amų atliekų patek
netinkami daiktai
vietoje. Kitos iner
ams. 

ma uždaru transpo
A įrenginių. Likusi 
porte,  užtikrinan
linką.  
dimą į aplinką iš
bus ištraukiamas 

kuro bunkeryje ir
ėgis, kurio dėka 

tas vanduo bus 
fiziko-cheminius 

s įrenginiuose. 
ūti cirkuliuojamas 

sunaudojimą. 
o, deaeratoriaus 

kos po MBA bei 
maišomos, esant 
kumą. 

 po rūšiavimo 
kimas minimalus. 
i bus išrinkti ir 
rtinės medžiagos 

orteriu be sąlyčio 
dalis atliekų bus 

nt kuo mažesnį 

š kuro priėmimo 
ir paduodamas į 
 kuro priėmimo 
kvapas nesklis į 
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6. Atliek
ir sau

7. Degin

neracinės jėgainės

 

kų paruošimas 
gojimas 1 

nimo būdai1 

s poveikio aplinkai 

Pakankamas saug

Kuro džiovinima
efektyvumo 

Atliekų paruošim
patalpose 

Atliekų saugojim
kontrolė ir nelaidu

Rekomenduojami

 Šilumos 
siekiant 
kuro suva

 Atliekų d

 Mechaniz
ardelėmi

 Verdanči

 Atliekų d

 Deginima

vertinimo ataskait

gojimo pajėgumas

as, smulkinimas 

mas, maišymas vy

mo paviršių sand
umas vandeniui 

i atliekų deginimo

kiekio ir elekt
didesnio efektyv

artojimo; 

eginimas ant juda

zuota kūrykla 
s; 

o sluoksnio degim

eginimas rotacinė

as įpurškiant kietą

ta 

s. 

siekiant didesn

ykdomas uždaros

darumas, drenaž

o būdai: 

tros kogeneracij
vumo ir mažesn

ančio ardyno; 

su judinamom

mas; 

ėse krosnyse; 

ąjį kurą. 

Jėgainėse n
atsižvelgiant 
darbo valand

io Planuojama n
didesnio nei 
uždarame ku
sumontuoti 
atliekų kiekis
atliekų kiekio
Nežymia dali
džiovintą arb
Degimo proc
kaloringumo 
(nuo metinio 
Iš Vilniaus M
gautas KAK su

se Atliekų iškrov

žo Atliekų bunke

ja, 
io 

mis 

Numatoma 
kogeneracija.

Bus eksploat
ant judančio
kūryklos dalis
atsparių plytų
Siekiant page
degimo kam
(įpučiamas) a
Viršutinė kūry

numatoma sukau
į kuro transport

domis.  

numatyti galimyb
200 mm dydžio 

uro (atliekų) priė
šrederį stambes

s nesudarys daug
o. 

mi atliekų deginim
ba sausintą nuo
ceso stabilizavimu
atliekoms į jas ga
kiekio). 

MBA įrenginių bu
u minimaliu drėgm

vimas, maišymas b

eris yra sandarus, b

aukšto efektyvu
.  

uojamas katilas s
, oru aušinamo t
s, kurios šoninės 
ų danga. 
erinti degimo me

merą papildomai 
antrinis oras. 
yklos dalis yra vad

upti 3-4 dienų 
avimo grafiką da

ę papildomai smu
atliekas. Tam tik

ėmimo pastate a
snių atliekų smu

giau nei 5-10% be

mo įrenginyje plan
otekų valymo įre
ui esant mažo ar
ali būti įmaišoma

us tiekiamas biod
mės kiekiu. 

bus vykdomas užd

betoninis ir nelaid

umo šilumos kie

u ardynine pakur
tipo ardyno. Ardy
sienos ir lubos p

etu vykstančių re
dideliu greičiu b

inama antrine deg

kuro atsargas, 
arbo dienomis ir 

ulkinti atvežamas 
kslui planuojama 
atskirame latake 
ulkinimui. Tokių 
endro deginamų 

nuojama naudoti 
enginių dumblą. 
rba labai aukšto 
 iki 30% biokuro 

džiovinimo būdu 

darose patalpose.

dus vandeniui.  

ekio ir elektros 

ra. Atliekos dega 
ynas yra apatinė 

padengtos ugniai 

eakcijų sąlygas, į 
bus paduodamas 

gimo kamera. 
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8. Dujų 
preve
kontr

  

neracinės jėgainės

 

išmetimas, 
encija ir 
olė 1,5 

s poveikio aplinkai 

 

Rūgščių dujų (HCl

 Sausas va

 Pusiau sa

 Šlapias va

Azoto oksidų valy

Pirminės technolo

 Oro pa
temperat
oro tolyg
temperat

vertinimo ataskait

l, HF ir SOx) valym

alymas; 

ausas valymas; 

alymas.  

ymas: 

ogijos: 

adavimo, dujų 
tūros kontrolė. Pi
gus padavimas 
tūros pasiskirstym

ta 

as: 

susimaišymo 
rminio bei antrin
užtikrina tolyges

mą. 

Šoninės sien
išlaikytų auk
degimo kam
dujose, taip i
sumaišomi ir 
Antrojo dujo
bus membran
Naudojant k
įrengti trečia
kameros zono
degančių kur
aukštoje tem
procesų dū
temperatūroj

Rūgščių dujų
sausas dūmų
rūgštinių dujų

ir 
io 
nį 

Azoto oksidų
valymas (SN
įpurškiamas 
dujomis. 

os bus pagamint
kšta temperatūrą.
eros pagerina sū
šmetamosios dujo
pasiekiamas visišk
takio, esančio už 
ninio tipo ir aušina
katilą kogeneraci
me dujotakyje. Ti
os bus pakankamo
ro medžiagų išbū

mperatūroje. Toki
ūmuose užsibaig
je. 

ų (HCl, HF ir SOx)
ų valymas. Pusia
ų absorbcija, dioks

ų valymui bus nau
NKV), kur reag
į pakurą, kurioje

tos iš atsparių u
 Anga tarp kūry
kurio formavimąs
os ir antrinis oras 
kas kuro sudegima
antrinės degimo 

amos vandeniu. 
niame cikle, pe
ek pirminė, tiek ir
o aukščio ir tūrio, k

ūvimą ir reakcijų la
iu būdu, daugum
gs ne žemesnė

 valymui bus nau
au sauso tipo re
sinų ir sunkiųjų me

udojamas selektyv
entas – amon
e susimaišys su 

gniai plytų, kad 
yklos ir antrinės 
si išmetamosiose 

bus veiksmingai 
as. 
kameros, sienos 

erkaitintuvai bus 
r antrinė degimo 
kad užtikrinti ilgą 
aiką pakankamai 
ma reakcijų bei 
ėje nei 850°C 

udojamas pusiau 
eaktoriuje vyksta 
etalų surinkimas.

vinis nekatalitinis 
iakinis vanduo, 
susidarančiomis 
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neracinės jėgainės

 

s poveikio aplinkai 

 Pakankam
organinė
ir nesusid
deguonie
susidarym

 Dūmų r
panaudo
padavim

Antrinės technolo

 Selektyvi
naudojam
karbamid

 Selektyvi
vandens 
dujomis, 

Patvarių organini
dioksinų ir polich
aromatinių ang
ksileno) valymas:

 Aktyvuot

 Selektyvi

 Katalitini

 Katilo 
quenchin

Dulkių 
dulkių valymo 
elektrostatinių 
naudojimas prieš 

vertinimo ataskait

mas deguonies k
ės medžiagos būtų
darytų CO bei LOJ
es kiekis gali 
mą; 

recirkuliacija, kur
ojami pakartotinai,

o.  
ogijos: 

nis nekatalitinis 
mas amoniakini
das; 

nis katalitinis valy
ir oro mišinys y

ir perleidžiamas p

ių junginių (polic
hloruotų dibenzo

gliavandenilių, b

tos anglies filtrai;

nis katalitinis valy

ai rankoviniai filtra

garo atvėsinim
ng of flue-gases).

išmetimų 
sistemų (ciklonų
nusodintuvų, r
galutinį išmetamų

ta 

kiekis užtikrina, ka
ų pilnai oksiduoto
J, tačiau per didel

padidinti NO

rios metu dūm
, vietoj antrinio or

valymas. Jo met
is vanduo arb

ymas. Amoniakin
yra sumaišomas s
per katalizatorių. 

chloruotų dibenzo
ofuranų, policiklin
benzeno, toluen

ymas; 

ai; 

as (angl. rap

mažinima
ų ir multiciklon
rankovinių filtr
ųjų dujų valymą. 

ad 
os 
lis 

Ox 

ai 
ro 

tu 
ba 

io 
su 

Bus vykdoma
dūmų recirku
Kuro degima
padavimu. 
Amoniako t
išdėstyti pu
padavimo si
veiksmingą m
 

o-
ių 
o, 

id 

Patvarių orga
anglies filtrai.

as:
ų, 
ų) 

Dujų išvalym
rankovinis filt
taip pat pa
smulkesnes d
valoma suspa

a ir oro padavim
uliacija.  
s katile bus kontro

irpalo įpurškimo 
urškimo antgali
stema. Dviem ly

medžiagų susimaiš

aninių junginių va
. 

mui nuo kietųjų d
tras. Ant filtro pav

apildomai sulaiky
daleles. Rankovin
austo oro impulsa

mo, dujų sumaišym

oliuojamas pirmin

sistemą sudaro
ai, redukuojanč

ygiais išdėstyti an
šymą su dūmais. 

alymui bus naud

dalelių jėgainėje b
viršiaus susidaręs 
ys rūgštinius ko
io filtro medžiag
is. 

mo kontrolė bei 

niu ir antriniu oro 

o dviem lygiais 
čios medžiagos 
ntgaliai užtikrina 

ojami aktyvintos 

bus naudojamas 
dulkių sluoksnis 

omponentus bei 
a reguliariai bus 
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9. Vande
preve
kontr

  

10. Triukš

neracinės jėgainės

 

ens taršos 
encijos ir 
olės būdai1 

 

 

šmo kontrolė 1 T

s poveikio aplinkai 

Išmetamųjų duj
nuotekų valymas

Įvairiuose gamyb
valymas 

Kitų nuotekų (lie
plovimo vanduo, 
kt.) valymas 

Triukšmingos 
absorbuojančiom

vertinimo ataskait

ų valymo siste

os šaltiniuose sus

etaus vanduo, tra
įrangos ir grindų

įrangos izolia
is medžiagomis 

ta 

emoje susidarius

sidariusių nuoteko

nsporto priemon
ų plovimo vandu

avimas triukšm

ių Atliekas naud
įdiegti pusiau
nuotekų nesu

os Technologini
taikomi tam 
veiklai reik
vandenruošo
nugeležinam
filtruose, dem
Gamybinės 
vandens par
Šios nuotek
numatoma ja
tinklus. Jėga
rėžimu. Tech
surenkamas 
rezervuare. 

ių 
o, 

Vilniaus ko
nuotekos, ga
testavimo, pa
Ūkio-buities 
UAB „Vilniaus
Gaisrinės įra
paviršinių nu
nuotekų tinkl

Galimai užter
kietų dangų
surenkamos 
valymo įreng

mą Atliekų iškrov

dojančiame kogen
u sauso dūmų valy
usidaro. 

uose procesuos
tikri fiziko-chem

kalingas vanduo
os įrenginiuose. 

as, minkštinamas
mineralizuojamas e

nuotekos susida
uošimo ūkyje ir 
os nebus užterš

as išleisti į UAB „Vi
ainėje numatoma
nologinio proceso

drenažo sistem

generacinėje jė
amybinės nuotek
aviršinės (lietaus) n
nuotekas pagal a
s vandenys“ buitin
ngos testavimui 

uotekų tvarkymo 
lus. 

rštos paviršinės nu
 prieš išleidžiant
ir nukreipiamos

inius: numatoma į

vimas bus vykdom

neraciniame įrengi
ymo sistemą, kurio

e naudojamam 
miniai parametrai,
o bus ruošiam

Garo gamyba
s, apdorojamas r
elektrodionizacijos
arys demineraliz
iš kondensacinio
štos specifiniais 
lniaus vandenys“ 
a vandenį naud
o metu susidaręs 
moje ir laikom

ėgainėje susidar
kos, vanduo po g
nuotekos. 
atskirą sutartį plan
nių nuotekų tinklu

panaudotas van
sistemą, iš kurio

uotekos nuo asfal
t į lietaus nuote
s į vietinius pav
įrengti smėlio ir na

mas uždarose patal

nyje planuojama 
oje valant dūmus 

vandeniui yra 
, todėl jėgainės 

mas vietiniuose 
i vanduo bus 
reverso osmosės 
s įrenginiuose. 

zuojant vandenį 
o ekonomaizerio. 

teršalais, todėl 
buitinių nuotekų 

doti cirkuliaciniu 
kondensatas bus 

mas kondensato 

rys ūkio-buities 
gaisrinės įrangos 

nuojama išleisti į 
s. 
nduo patenka į 
os išleidžiamas į 

ltuotų aikštelių ir 
ekų tinklus, bus 
viršinių nuotekų 
aftos gaudyklę. 

lpose. 
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11. Atliek

neracinės jėgainės

 

V

T

T

kų kontrolė1 

s poveikio aplinkai 

Pastatų konstru
triukšmo izoliavim
medžiagų naudoj

Duslintuvai įsiurb

Vibraciją mažinan
naudojimas 

Triukšmo įvertinim

Triukšmą skleidž
padėtis, garso daž

Dugno pelenų 
sumažinti likutinį 

Dugno pelenų 
valymo liekanų. 
panaudojamos, o
tik šalinami specia

Metalų išskyrimas
pelenus ir perdirb

vertinimo ataskait

ukcijų parinkima
mo savybes ir gar
imas sienose ir lub

imo ir išleidimo ka

nčių priemonių ir l

mas projektavimo 

žiančios įrangos
žnio keitimas. 

sudegimo pag
organinės anglies

atskyrimas nuo 
Nepavojingos l

o sumaišyti su valy
alizuotuose sąvart

s iš dugno pelenų 
btą metalą; 

ta 

as, atsižvelgus 
rsą absorbuojanč
bose 

analuose 

lanksčių sujungim

stadijoje 

s nukreipimas 

erinimas, siekian
s kiekį 

išmetamųjų duj
liekanos gali bū
ymo liekanomis —
ynuose; 

siekiant panaudo

į 
ių 

Triukšminga 
absorbuojanč
mažinančios 

Bus naudojam

mų Bus įdiegtos
sujungimų na

Triukšmo skla
siekiant nusta
taikyti 

ir Pagal poreikį
nukreipimas, 

nt Dugno pele
sumaišymo (h
kameroje pa
judėjimo bei 

jų 
ūti 
— 

Dugno pelen
sandėliuojam
teritorijoje es
atliekos - lai
įrengtoje talp

oti Kogeneracinė
rūšiavimo įre
patekimo gal
įrangos taikym

įranga bus iz
čios medžiagos 
priemonės. 

mi duslintuvai įsiu

s vibraciją maži
audojimas. 

aidos įvertinimas a
atyti kokias triukš

 gali būti vykdom
garso dažnio keit

enų optimalus 
homogenizavimo)

alaikymo, tinkamo
automatinės pirm

nai (šlakas) laikina
mi įmonės planuoja
sančiame šlako sa
ikinai saugomos 

pykloje. 

ėje jėgainėje bu
enginių, todėl met
limybė minimali. M
mas nėra aktualus

zoliuojama, nau
sienose ir lu

rbimo ir išleidimo 

inančios priemo

atliekamas projek
mo mažinimo prie

mas triukšmą skleid
imas. 

sudegimas pasie
), reikiamos temp

os ardyno ardelių
minio oro padavim

i iki perdavimo at
amos naudoti žem
ndėlyje, o dūmų 
atskirai nuo visų

us deginamos tik
talais užterštų ar m
Metalų išskyrimo 

s.  

udojamos garsą 
ubose, vibraciją 

kanaluose. 

nės ir lanksčių 

ktavimo stadijoje, 
emones tikslinga 

džiančios įrangos 

ekiamas atliekų 
eratūros degimo 

ų geometrijos ir 
o sistemos dėka.

tliekų tvarkytojui 
mės sklypo dalies 
valymo kietosios 

ų kitų, specialiai 

ktai atliekos po 
metalinių atliekų 
iš dugno pelenų 
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12. Energ
efekty
didini

neracinės jėgainės

 

gijos 
yvumo 
imas6,7 

s poveikio aplinkai 

Dugno pelenų tva

Degimo proceso o

Energijos regener
dujų temperatūro

vertinimo ataskait

arkymas šlapiomis

GPGB bioku

optimizavimas 

ravimo įrangos die
os reguliavimas 

ta 

s sistemomis. 

urą naudojančiam

egimas ir išmetam

Dugno pelen
Avariniu atve
vibruojantis k
konteinerį.  
Šlako sandė
susidariusio š
Pelenų pakro
sandėlyje mo
Šlakas perd
neapdorojam
periodiškai tir

m kogeneraciniam

Vilniaus ko
kogeneracini
užtikrintas au

mų Bus optimizu
regeneravima
įgyvendinam
Maksimaliam
kondensacini
šildymui pan
šiluma. 
Numatoma į
šilumos regen

ni į sandėlį paten
eju, t.y. sugedus 
konvejeris gali jud

lio talpa užtikrin
šlako saugojimą. 
ovimas į sunkvež

obiliais krautuvais.
duodamas atliek

mas. Jėgainės eks
riami. 

m įrenginiui  

ogeneracinės jė
o įrenginio  k

utomatizuojant va

uojamas bendras į
as, atsižvelgiant
umą. Įrenginys dir
 dūmų šilumos iš
is ekonomaizeris, 
naudojama dūmu

įrengti katilo pra
neravimo sistema

nka juostinio kon
juostiniam konv

dėti kita kryptimi 

na technologinio

žimius vykdomas

kų tvarkytojui 
ploatavimo metu

ėgainės biokurą
katilo darbo ef
ldymą. 

įrenginio efektyvu
t į techninį 
rbs kogeneraciniu
naudojimui bus įr
kuriame termofi

uose esančių gar

apūtimo ir deae
. 

nvejerio pagalba. 
vejeriui arba kt., 
ir šlaką iškrauti į 

o proceso metu 

s pačiame šlako 

ir papildomai 
u dugno pelenai 

ą naudojančio 
fektyvumas bus 

umas ir energijos 
ir ekonominį 

u režimu. 
rengiamas dūmų 
kacinio vandens 
o kondensacijos 

eratoriaus išgarų 
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13. Gamy
bioma
degin

14. Bioma
paruo
saugo

neracinės jėgainės

 

T

ybos būdai 
asės 

nimui 6,7  

asės 
ošimas ir 
ojimas6,7 

s poveikio aplinkai 

Tinkamas kuro pa

Biomasės ir du
saugojimas siekia
apriboti neigiamą
dirvožemio, pavir
kvapus, triukšmą i

Kuro iškrovimas, 
uždarose patalp
medžiagų patekim

Pakankamas saug

Biomasės smulkin

Biomasės paruoši
patalpose. 

vertinimo ataskait

ruošimas 

rpių transportav
ant kiek įmanom
ą poveikį aplinka
ršinio bei požemi
ir tiesioginį pavojų

saugojimas, smu
pose, siekiant iš
mo į aplinką 

gojimo pajėgumas

nimas 

imas, maišymas v

ta 

vimas, priežiūra 
ma sumažinti arb
ai, visų pirma or
inio vandens tarš
ų žmonių sveikata

lkinimas vykdoma
švengti teršianč

s 

vykdomas uždaros

Biokuras bus
Medienos r
sandėliavimo
parenkama ta
Numatyta įre
bus atskiriam
metalai.  
Durpės bus 
sudaryti 10-2

ir 
ba 
o, 

šą, 
i 

Biokuro iškro
patalpose. S
pervežimas t
transporteria

as 
ių 

Biokuro iškro
patalpose. P
tiekiamos į ku

Numatoma 
atsižvelgiant 
darbo valand
Biokurą nau
numatoma s
pavidalu. 

Medienos rąs
žemės sklyp
sandėliavimo
Atvežtos skie
mediena bus 

se Rąstų smulkin
patalpoje, ap

s atvežamas skie
ąstai bus smu

o zonoje, uždaroj
aip, kad skiedra bū
engti atvežamos s
mos stambiagab

atvežamos jau pa
0 % nuo bendros 

ovimas ir smulk
Saugojimas – u
tarp atskirų gran
is. 

ovimas ir rastų smu
Po smulkinimo s
uro saugojimo silo

sukaupti 3 die
į kuro transport

domis. 
udojančio kogen
ukaupti 10 dienų 

stai bus smulkina
po dalies terito

o zonoje.  
edros bus rūšiuo
smulkinama iki re

nimas ir skiedros r
saugant nuo dulk

edrų ir medienos
lkinami biokuro 
je patalpoje. Sm

ūtų optimalaus de
skiedros rūšiavimo
baritės ir nedeg

aruoštos deginim
kuro masės. 

kinimas bus vykd
uždaro tipo silo
džių bus atliekam

ulkinimas bus vyk
skiedros uždarais

osus. 

enų biokuro sk
avimo grafiką da

neracinio įrengi
biokuro atsargas

mi jėgainės planu
orijoje, biokuro 

ojamos, atskirta 
eikiamo skiedros d

rūšiavimas bus vyk
kių ir triukšmo sklid

 rąstu pavidalu. 
paruošimo ir 

mulkinimo įranga 
eginimui dydžio. 
o įranga, kurioje 

gios priemaišos, 

mui, jų kiekis gali 

domas uždarose 
suose. Skiedros 

mas uždaro tipo 

kdomas uždarose 
s transporteriais 

kiedrų atsargas, 
arbo dienomis ir 

nio poreikiams 
s medienos rąstu 

uojamos naudoti 
paruošimo ir 

stambiagabaritė 
dydžio.  

kdomas uždaroje 
dimo į aplinką 
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15. Degin

16. Dujų 
preve
kontr

neracinės jėgainės

 

nimo būdai6,7 

išmetimas, 
encija ir 
olė6,7 

s poveikio aplinkai 

Rekomenduojami

 Šilumos k

 Ardelinis 

 Mechaniz
ardelėmi

 Verdanči

 Degimas 

Kietųjų dalelių išm

 Rankovin

 Elektrosta

 Šlapi skru

Azoto oksidų išme
Pirminių priemon

 Mažas p
azoto o
pasiekian

 Degimo l

vertinimo ataskait

i biokuro deginim

kiekio ir elektros k

deginimas; 

zuota kūrykla 
s; 

o sluoksnio degim

 įpurškiant durpes

metimų mažinimas

nis filtras; 

atinis filtras; 

uberiai. 

etimų mažinimas:
ių taikymas: 

perteklinis oro k
oksidų, anglies o
nt didesnį efektyvu

laipsniavimas; 

ta 

o būdai: 

ogeneracija; 

su judinamom

mas; 

s 

s: 

kiekis, sumažinan
oksidų išmetimu
umą; 

mis 

Biokuro degi
Taip pasiekia
azoto oksidų 
Biokurą nau
siekiant dides
Degimo mon
kameros. 
Siekiant page
degimo kam
(įpučiamas) a

Dujų išvalym
kogeneracini
elektrostatini
sluoksnis taip
bei smulkesn
suspausto oro
Dūmų šilum
ekonomaizer
dūmų konde
skruberio fun

nt 
us, 

Azoto oksid
priemonių ta
išmetamų dū
 

nimui bus naudo
mas aukštas kuro
išmetimų lygiai. 

udojantis įrenginy
snio kuro efektyvu

nitoringui ir kontro

erinti degimo me
merą papildoma
antrinis oras. 

mui nuo kietųjų 
ame įrenginyje b
s filtrai. Ant fil

p pat papildomai 
nes daleles. Filtro 
o impulsais. 
os atgavimui bu
is. Jame į dūmu
ensacinis ekonom

nkciją.  

ų išmetimų maž
aikymas: degimo 

ūmų recirkuliacija i

ojama verdančio s
o sudegimo laipsn

ys dirbs kogene
umo ir mažesnio k
olei naudojamos v

etu vykstančių re
i dideliu greiči

dalelių biokurą 
bus naudojamas 
ltro paviršiaus s

sulaikys rūgštiniu
medžiaga regulia

s statomas dūm
us purškiamas ko
maizeris iš dalie

žinimui bus vykd
laipsniavimas, or
r mažas perteklini

sluoksnio pakura. 
nis ir sumažinami 

eraciniu režimu, 
uro suvartojimo.
vaizdo stebėjimo 

eakcijų sąlygas, į 
u paduodamas 

naudojančiame 
rankovinis arba 

susidaręs dulkių 
us komponentus 
ariai bus valoma 

ų kondensacinis 
ondensatas., t.y. 
s atlieka šlapio 

domas pirminių 
ro laipsniavimas, 
io oro kiekis. 
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17. Vande
preve
kontr

18. Triukš

neracinės jėgainės

 

ens taršos 
encijos ir 
olės būdai 6,7 

šmo kontrolė6,7 T

V

s poveikio aplinkai 

 Oro laips

 Išmetam

 Oro pašil

 Antrinis N
Antrinių priemoni

 Selektyvi

 Selektyvi

Išmetamųjų duj
nuotekų valymas

Įvairiuose gamyb
valymas 

Kitų nuotekų (lie
plovimo vanduo, 
kt.) valymas 

Triukšmingos 
absorbuojančiom

Pastatų konstru
triukšmo izoliavim
medžiagų naudoj

Duslintuvai įsiurb

Vibraciją mažinan
naudojimas 

vertinimo ataskait

niavimas; 

ų dūmų recirkuliac

dymo sumažinima

NOx  išdeginimas.
ių taikymas: 

nis nekatalitinis va

nis katalitinis valy

ų valymo siste

os šaltiniuose sus

etaus vanduo, tra
įrangos ir grindų

įrangos izolia
is medžiagomis 

ukcijų parinkima
mo savybes ir gar
imas sienose ir lub

imo ir išleidimo ka

nčių priemonių ir l

ta 

cija; 

as; 

alymas; 

ymas. 

emoje susidarius

sidariusių nuoteko

nsporto priemon
ų plovimo vandu

avimas triukšm

as, atsižvelgus 
rsą absorbuojanč
bose 

analuose 

lanksčių sujungim

Azoto oksidų
valymas (SN
degimas kat
padavimu. 

ių Dūmai valom
nuotekos nes
Dūmų ko
kondensatas 
vykdomas va
išleidžiamas į

os Gamybinės i
vandenys“ nu
numatytos te

ių 
o, 

Lietaus nuote
teritorijos p
gaudyklėje ik
pagal sutartį. 

mą Biokuro iškrov

į 
ių 

Triukšminga 
absorbuojanč
mažinančios 

Bus naudojam

mų Bus įdiegtos
sujungimų na

ų valymui bus nau
KV), kur reagent
ile bus kontroliu

mi rankoviniame a
susidaro. 
ndensaciniame 

neutralizuojama
alymas nuo kietųj
į kanalizaciją 

ir buitinės nuote
uotekų tinklus. Pa
eršalų nuotekose r

ekos nuo planuoja
rieš išleidžiant 

ki DLK normatyvų

vimas bus vykdom

įranga bus iz
čios medžiagos 
priemonės. 

mi duslintuvai įsiu

s vibraciją maži
audojimas. 

udojamas selektyv
tas – amoniakini
uojamas pirminiu

arba elektrostatini

ekonomaizeryje
as iki pH=7, se
jų dalelių ir nuot

ekos bus išleidžia
gal sudarytas suta
ibinės vertės. 

amos naudoti žem
bus valomos sm

ų ir išleidžiamos į 

mas uždarose pata

zoliuojama, nau
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įvairių organ
uo tarpu, ra
pelenų ir išm
degimo sąlyg
gainės statyb
ntegruotos 

atliekos: nau
uktų atliekos
onių aptarna
tliekos.  

sidarančių a
ntelėje. 

ėtis ir jo kie
 apie 20-25

ginamų atlie
katile susidar
ld.com); 

PŪV vystym
dūmų valym

odamų atlie
metamųjų du
nčiais teršala
o. Pagrindin
ninių jungin
nkovinių filt

metamųjų du
gų bei įdieg
ba Klaipėdo
prevencijos

udota tepali
s, absorbent
avimo atlieko

atliekų kiekiu
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kis 
5% 
kų 
rys 

mo 
mo 

kų 
ujų 
ais 

nės 
ių, 

trų 
ujų 
gtų 
oje. 

ir 

nė 
tai, 
os, 

us, 
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Lentelė 3.2.1. Atliek

Technolog
nis 

procesas 
Pavad

1 

Deginimo 
procesas 

Dugn
ir šlak
nenu
01 11
Garo 
dulkė
nenu
01 15

Dugn
šlaka
katilų
(išsky
katilų
nurod
04)  
Lakie
neap
medi
pelen

inės jėgainės povei

 

kos, atliekų tvarkym

dinimas PŪV
alter

2 

no pelenai 
kas, 
rodyti 19 
 
katilų 

ės, 
rodytos 19 

5 

Nr. 2
koge
įreng

no pelenai, 
s ir garo 

ų dulkės 
yrus garo 
ų dulkes, 
dytas 10 01 

eji durpių ir 
dorotos 
enos 

nai 

Nr. 2
koge
įreng

ikio aplinkai vertinim

mas 

V vystymo  
rnatyvos Nr. Kie

t/di

3 

2 Atliekų 
eneracijos 
ginys 

94,4

2 Biokuro 
eneracijos 
ginys 

28,2

mo ataskaita 

kis1 

ieną t/metus 

4 

4 39367,5 

2 5394 

Atliekos 

Agregatinis
būvis 
(kietas, 
skystas, 
pastos) 

K
p
A
są

5 6

Kietas 1
1

Kietas 1
1

Kodas 
pagal 
Atliekų 
ąrašą 

Pavoj

7 

9 01 12 
9 01 16 Nepav

0 01 01 
0 01 03 Nepav

jingumas Laikym
sąlygo

8 

vojinga 

Laikina
saugoj
uždara
dugno
bunke

vojinga 

Laikina
saugoj
uždara
dugno
bunke

Atliekų 
saugojimas 

objekte 

mo 
os 

Didži
sias 
kiekis

9 

as 
ojimas 
ame 
o pelenų 
eryje 

400 t

as 
ojimas 
ame 
o pelenų 
eryje 

400 t
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Numatomi 
atliekų 
tvarkymo 
būdai au

s 

10 

Atliekos 
priduodamo
pagal ats
sutartis su at
tvarkytojais

Atliekos
priduodamo
pagal ats
sutartis su at
tvarkytojais

bus 
s 
skiras 
tliekų 

bus 
s 
skiras 
tliekų 
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Dugn
ir šlak
nenu
01 11

Garo 
dulkė
nenu
01 15

Dūmų 
valymas 

Dujų 
kieto
atliek

Lakie
kuriu
pavoj
chem
medž

Dujų 
atliek
yra 
chem
medž
 
 
Dujų 
kieto
atliek
 
Lakie
kuriu
pavoj
chem
medž
 
 
 

inės jėgainės povei

 

no pelenai 
kas, 
rodyti 19 
 

katilų 
ės, 
rodytos 19 

5 

Nr. 3

valymo 
sios 

kos  

eji pelenai, 
ose yra 
jingų 

minių 
žiagų 

Nr. 2
koge
įreng

valymo 
kos, kuriose 

pavojingų 
minių 
žiagų 

Nr. 2
koge
įreng

valymo 
sios 

kos  

eji pelenai, 
ose yra 
jingų 

minių 
žiagų 

Nr. 3

ikio aplinkai vertinim

3 116

2 Atliekų 
eneracijos 
ginys 

14,

2 Biokuro 
eneracijos 
ginys 

4,2

3 17,4

mo ataskaita 

6,2 42412,5 

1 5879,5 

809 

4 6337,5 

Kietas 
1
1

Kietas 1
1

Kietas 1

Kietas 1
1

9 01 12 
9 01 16 Nepav

9 01 07* 
9 01 13* Pavoj

0 01 18* Pavoj

9 01 07* 
9 01 13* Pavoj

vojinga 

Laikina
saugoj
uždara
dugno
bunke

jinga 

Laikina
saugoj
uždara
lakiųjų
bunke

jinga  

Laikina
saugoj
uždara
lakiųjų
bunke

jinga 

Laikina
saugoj
uždara
lakiųjų
bunke

as 
ojimas 
ame 
o pelenų 
eryje 

400 t

as 
ojimas 
ame 
ų pelenų 
eryje 

350 t

as 
ojimas 
ame 
ų pelenų 
eryje 

350 t

as 
ojimas 
ame 
ų pelenų 
eryje 

350 t
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Atliekos 
priduodamo
pagal ats
sutartis su at
tvarkytojais

Atliekos 
priduodamo
pagal ats
sutartis su at
tvarkytojais

Atliekos 
priduodamo
pagal ats
sutartis su at
tvarkytojais

Atliekos 
priduodamo
pagal ats
sutartis su at
tvarkytojais

bus 
s 
skiras 
tliekų 

bus 
s 
skiras 
tliekų 

bus 
s 
skiras 
tliekų 

bus 
s 
skiras 
tliekų 
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Paviršinių 
nuotekų 
valymo 

procesas 

Žvyro
gaud
nafto
produ
ens s
kieto
atliek

Įmonės 
pagalbinis 

ūkis 

Leng
biolo
suyra
varikl
dėžės
tepal

Popie
karto
paku

Plasti
paku

Stiklo
 

Įmonės 
pagalbinis 

ūkis 

Abso
filtrų 
medž
(įskai
neap
tepal
pašlu
apsau

inės jėgainės povei

 

o 
yklės ir 

os 
uktų/vand
separatorių 
sios 

kos 

Nr. 2

Nr. 3

vai 
ogiškai 
anti 
lio, pavarų 
s ir 
inė alyva 

Nr. 2

Nr. 3

eriaus ir 
ono 

otės 

Nr. 2

Nr. 3

ikinės  
otės 

Nr. 2

Nr. 3

o pakuotės Nr. 2

Nr. 3

rbentai, 

žiagos 
tant kitaip 
ibrėžtus 
ų filtrus), 

uostės, 
uginiai 

Nr. 2

ikio aplinkai vertinim

2 0,10

3 0,02

2 0,0

3 0,00

2 0,00

3 0,00

2 0,00

3 0,00

2 0,00

3 0,00

2 0,0

mo ataskaita 

03 35,70 

26 8,39 

14 5 

08 3 

04 1,5 

03 1 

04 1,5 

03 1 

04 1,5 

03 1 

11 4 

Kietas/pasta 1

Skystas 1

Kietas 1

Kietas 1

Kietas 1

Kietas 1

3 05 01* Pavoj

3 02 07* Pavoj

5 01 01 Nepav

5 01 02 Nepav

5 01 07 Nepav

5 02 02* Pavoj

jinga Spec. t

jinga Statinė

vojinga Konte

vojinga Konte

vojinga Konte

jinga Konte
maišia

talpa 0,48 t

ės 0,3 t

ineris 0,3 t

ineris 0,3 t

ineris 0,3 t

ineris/did
ai 1,15 t
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t 

Atliekos 
perduodamo
licencijuotiem
pavojingų at
tvarkytojams

Atliekos 
perduodamo
licencijuotiem
pavojingų at
tvarkytojams

Atliekos 
perduodamo
atliekų 
tvarkytojams
Atliekos 
perduodamo
atliekų 
tvarkytojams

Atliekos 
perduodamo
atliekų 
tvarkytojams

t 

Atliekos 
perduodamo
licencijuotiem
pavojingų at
tvarkytojams

bus 
os 
ms 
tliekų 
s 

bus 
os 
ms 
tliekų 
s 

bus 
os 

s 
bus 

os 

s 

bus 
os 

s 

bus 
os 
ms 
tliekų 
s 
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drabu
užter
pavoj
chem
medž
Trans
priem
aptar
atliek
neap
atliek

Dieno
lemp
atliek
yra gy

Bater
akum
nurod
01, 
arba 
nerūš
bater
akum
kuriu
bater

 
Mišrio
komu
atliek

Pastaba: 
1 - lentelėje nuro
2- PA prie PŪV v
vystymo alterna

inės jėgainės povei

 

užiai, 
ršti 
jingomis 

minėmis 
žiagomis 

Nr. 3

sporto 
monių 
rnavimo 
kos – kitaip 
ibrėžtos 

kos 

Nr. 2

Nr. 3

os šviesos 
pos ir kitos 
kos, kuriose 
yvsidabrio 

Nr. 2

Nr. 3

rijos ir 
muliatoriai, 

dyti 16 06 
16 06 02 
16 06 03, 

šiuotos 
rijos ar 

muliatoriai, 
ose yra 

rijos 

Nr. 2

Nr. 3

os 
unalinės 
kos 

Nr. 2

Nr. 3

odyti atliekų kiek

vystymo alternat
tyvos Nr. 2 lente

ikio aplinkai vertinim

3 0,00

2 - 

3 - 

2 - 

3 - 

2 - 

3 - 

2 0,08

3 0,05

kiai yra prelimin

tyvos Nr. 2 įgyv
elėje atskirai nep

mo ataskaita 

05 2 

0,2 

0,2 

0,6 

0,5 

0,45 

0,3 

82 30 

55 20 

arus ir bus tiksli

endinimo atveju
pateikiama. 

Kietas 1

Kietas 2

Kietas 2

Kietas 2

nami objekto te

u susidarys anal

6 01 99 Nepav

0 01 21* Pavoj

0 01 33* Pavoj

0 03 01 Nepav

echninio projekt

logiški alternaty

vojinga Konte
maišia

jinga Konte

jinga Konte

vojinga Konte

o rengimo metu

yvai Nr. 2 atliekų

ineris/did
ai 0,1 t

ineris 0,05 t

ineris 0,05 t

ineris 0,3 t

u. 

ų kiekiai, todėl P
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Atliekos 
perduodamo
atliekų 
tvarkytojams

t 

Atliekos 
perduodamo
licencijuotiem
pavojingų at
tvarkytojams

t 

Atliekos 
perduodamo
licencijuotiem
pavojingų at
tvarkytojams

Atliekos 
perduodamo
atliekų 
tvarkytojams

PA prie PŪV 

bus 
os 

s 

bus 
os 
ms 
tliekų 
s 

bus 
os 
ms 
tliekų 
s 

bus 
os 

s 
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3.3 S
g

Įmonės 
vadovauj
2014-04-
gegužės 
pakeitim
gruodžio
patvirtini

Įmonės v
dalies ter
vienerius

Remianti
LR aplink
nusprend
vežamos 
liekanų f
bendra t
praktiška

Kuro deg
tvarkytoj
vystymo 
naudojan
sandėliuo
vykdoma
šlakas pa

Antrinis p
taisyklėse
D1-14 (Ži
naudojim
ūkyje, ma
uždarom
biokuro 
specializu

PŪV vyst
naudojan
planuoja
sandėliav

Katilo pe
talpyklos

ogeneracinės jė

 

Susidara
galimybė

veiklos me
jantis: Atliek
29, i.k. 2014
3 d. LR ap

ais) bei Atlie
o 31 d. įsaky
imo", Žin., 20

veiklos metu 
ritorijoje bus
s metus iki jų

s Atliekų de
kos ministro 
džiant, kur 

pašalinti a
fizinėms bei
tirpioji liekan
ai įmanoma, 

ginimo proce
ams, sandėl
alternatyvo

nčiame kog
ojami atskiru
as dugno p
pildomai ap

pelenų pana
e (toliau – T
in., 2011 Nr.5

mo dirvožem
aišant su nu
ų sąvartynų
pelenų naud
uotoms šią v

tymo alterna
nčiame kog
mos naudo

vimo bunker

elenai (garo
se. Katilo pe

ėgainės poveiki

ančių at
ės 
etu susidar

kų tvarkymo 
4-04870); Atl
linkos minis
ekų deginim
ymu Nr. 699
003 Nr.31-12

susidariusio
s sandėliuoja

ų perdavimo 

eginimo aplin
įsakymu Nr.
deginimo a
rba perdirbt
 cheminėms
nų frakcija i
liekanas perd

eso metu su
iuojamas už

os Nr. 2 atv
generaciniam
uose pastatu
elenų pakro
dorojamas n

audojimas re
aisyklės), 20
5-168 su vėle

mio tręšimui 
uotekų dum
ų, kelių sank
dojimo galim

veiklą vykdan

atyvos Nr. 2 
generaciniam
oti žemės s
riuose.   

 katilų dulk
elenai iš talp

io aplinkai verti

tliekų tv

riusios atlie
įstatymu (19
liekų tvarkym
stro įsakymu

mo aplinkosa
9 patvirtinti 
290; 2010 Nr.

os pavojingo
amos ne ilgi
spec. atliekų

nkosauginia
 699 (Žin., 20

ar bendro d
ti, turi būti 
s savybėms 
ir sunkiųjų 
dirbti.  

usidarę dugn
ždarame dug
veju atliekų
me įrengin
uose/patalpo
ovimo pasta
nebus. 

eglamentuoj
11 m. sausio
esniais pake
žemės ūkyje
blu, bei paž

kasų ir kt.) r
mybių - nea
nčioms įmon

atveju atlie
me įrenginy

klypo dalie

kės) bus laik
pyklos į spe

inimo ataskait

varkyma

ekos bus t
998-06-16 Nr
mo taisyklėm
u Nr. D1-368
uginiais reik
„Dėl atliekų

121-6185 su

s atliekos įm
au nei šešis 

ų tvarkymo įm

is reikalavim
003 Nr.31-12
deginimo įr
atliekami a
bei teršimo

metalų tirpi

no pelenai (š
gno pelenų 

ų deginimo 
nyje susida
ose. Dugno 
atuose/patal

jamas Medie
o 5 d. patvir
itimais). Šios
e, įskaitant 

žeistų teritor
rekultivavimu
apdorotus b
nėms.  

ekų deginimo
yje susidara
s teritorijos

kinai saugo
ecialų autotr

ta 

as ir an

tvarkomos, 
r. VIII-787, ak
mis (nauja re
8; Žin., 2011
kalavimais (L
ų deginimo 

u vėlesniais p

monės planuo
mėnesius, o

monėms.  

mais, patvirti
290 su vėles
renginiuose 
atitinkami ba
o galimybėm
ioji frakcija. 

šlakas) bus l
sandėliavim
kogeneracin

rantys dug
pelenų pak

lpose. Perdu

enos kuro pe
rtintose LR a
s Taisyklės nu
ir energetin

rijų (karjerų, 
ui, civilinėje

biokuro pele

o kogenerac
antys pelen
s bus sandė

mi atskirai 
ransportą bu

ntrinio 

saugomos 
ktuali redakc
edakcija, pa
1, Nr. 57-27
LR aplinkos 

aplinkosaug
pakeitimais). 

ojamos naud
o nepavojing

ntais 2002 m
niais pakeiti
susidaranči

andymai ski
ms nustatyti

Rekomendu

aikinai, iki p
mo pastate, b

niame įreng
gno pelena
krovimas į s
uodant atlie

elenų tvarky
aplinkos min
ustato medie
ių želdinių a
neeksploatu

e inžinerijoje
nus priduot

ciniame įren
ai iki išvež
ėliuojami at

nuo kitų at
us iškraunam

naudoji

ir rūšiuoj
cija paskelbta
tvirtinta 201

721; su vėles
ministro 200
ginių reikala

doti žemės s
gos - ne ilgia

m. gruodžio 
mais) VII sk. 
ios liekanos
irtingų degi
i. Turi būti i
uojama, jeig

perdavimo at
bunkeriuose
ginyje ir bio
ai (šlakas) 

sunkvežimius
ekų tvarkyto

ymo ir naudo
nistro įsakym
enos kuro pe
auginimui, m
uojamų durp
e tvarką. Vie
ti kompostav

nginyje ir bio
žimo iš įm
tskiruose pe

tliekų specia
mi per iškro

93 

mo 

amos 
a TAR 
11 m. 
sniais 
02 m. 
avimų 

klypo 
au nei 

31 d. 
prieš 

s bus 
inimo 
ištirta 

gu tai 

tliekų 
. PŪV 
okurą 

bus 
s bus 
ojams 

ojimo 
mu Nr. 

elenų 
miškų 
pynų, 

ena iš 
vimui 

okurą 
monės 

elenų 

aliose  
ovimo 
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rankovę, 
autotrans

Lakieji pe
produkto
pavojing
autotrans
Pavojingo
tvarkymo
(Žin., 201

Įmonės ū
įmonėms

 

ogeneracinės jė

 

kuri bus v
sportą ir išve

elenai ir kie
o bunkerį. 
ų atliekų tv
sportą/ar bu
os atliekos b

o taisyklėse 
1, Nr. 57-272

ūkinėje veik
s pagal suda

ėgainės poveiki

aldoma viet
ežami į sąvar

tosios atliek
Pavojingos 
varkymo įm
us pakuojam
bus vežamos

(pakeitimas 
21). 

loje susidari
rytas sutartis

 

io aplinkai verti

tiniu valdym
rtyną. 

kos po dūm
atliekos lai

monėms. Šio
mos taip, kad

 laikantis pav
2011 m. ge

iusios atlieko
s. 

inimo ataskait

mo pultu. Ka

ų valymo p
kinai bus l
s pavojingo

d nekeltų pa
vojingų atlie

egužės 3 d. 

os bus perd

ta 

atilo pelena

proceso pate
laikomos ik
os atliekos 
avojaus visu
ekų vežimo r
LR aplinkos 

duodamos a

ai bus iškrau

eks į atskirą 
ki perdavimo

bus iškraun
uomenės sve
reikalavimų, 

ministro įsa

tliekų surink

unami į spe

uždarą galu
o licencijuo

namos į spe
eikatai ir apl
nustatytų At

akymu Nr.D1

kimo ir tvark

94 

ecialų 

utinio 
otoms 
ecialų 
inkai. 
tliekų 
1-368 

kymo 
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4 Ga
ko
pri

4.1 V
4.1.1 

Hidrolog
planuoja
Nerimi) p

Neries u

Neries ilg
m³/s, išta
upė, Nem
Nemuną.
cm/km. N
Metinis n

Pavasario
vandens 
(>6 m), Jo
20–30 cm
salomis s
Turžėnais

Dėl miški
Vasaros p
debitas V
3); jų auk
poplūdži
dėl rėvų, 

Intakai ir

Lietuvoje
miškingu
pabasein
upių tink
upių ilgi
teritorijos
pabasein

 

 

ogeneracinės jė

 

alimas 
mpone
iemonė
Vanduo 

Paviršin
inio rajonav
mos naudot

pabaseinyje. 

pė 

gis - 509 km 
akos Baltarus
muno dešiny
. Visos Nerie
Neries srovė
nuotėkis pasi

o potvynis N
lygis pakyla

onavoje – 3,5
m per parą i
susidaro led
s, Kleboniški

ingo ir ežerin
poplūdžių au
Vilniuje buvo
kštis 2–2,5 m
ai viršija pav
sėklių, sraujy

r baseinas 

e yra 56 % vis
umas yra 37
nio upių tink
klo tankis siek
s – 3825 km
s (žr. 4.1.1 

nyje pateikiam

ėgainės poveiki

po
entams
ės 

niai vand
vimo ir upių
ti žemės skly
 

(Lietuvoje –
sijoje (Minsko
ysis, didžiaus
es vagos vid
s greitis – 0
iskirsto taip: 

Neryje prasi
: ties Žeimen
5 m (>7 m), K
r tęsiasi 10–

dų sangrūdo
u, Eiguliais). 

ngo baseino 
ukštis ~1,2 m
o 570 m³/s, Jo
m, didžiausia
vasario potv
ymių gausos

so upės base
%, pelkėtu

klą sudaro 21
kia 0,44 km/k
m. Į Neries 

pav.). Info
ma lentelėje

io aplinkai verti

oveikis 
 ir po

dens telki
ų baseinų r
ypo dalies te

– 228 km), b
o aukštuma)
sias intakas. 
dutinis nuoly
,6–1,9 m/s. 
pavasarį – 4

ideda apie 
nos žiotimis–
Kaune – 4 m
–12 dienų. V
os (pvz., Dru
 

Neryje vasa
m, retkarčiais
onavoje – 11

as debitas Vi
ynius. Neryje
s vietomis ne

eino ploto. P
mas – apie 

14 ilgesnių ir
km2, smulkių
mažųjų inta

ormacija ap
 žemiau. 

inimo ataskait

įv
oveikį 

iniai 
rajonų (UBR
eritorija yra 

baseino plota
), žiotys -  Ne
Neris teka p

ydis yra 32 
Per metus į 
2 %, vasarą –

kovo vidurį,
– ~4 m (didž
 (>8 m). Potv

Vagos susiau
uskinės, Avi

rą vandens l
s – iki 3,5 m. 
100 m³/s. Žie
ilniuje 353 m
e ledo dang
eužšąla.  

abaseinyje v
0,8 %, ežer

r 870 trump
ųjų (t. y. trum
akų (su Ner
ie savivaldy

ta 

vairiem
aplink

R) valdymo 
Nemuno UB

as - 24 942,3
emunas. Ner
per Vilnių, K
cm/km, o at
Nemuną nu
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vystymo alte
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kiekis, reika
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alternatyva

demineraliz
aug kartų. 
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priežiūrai; 
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o bus ruošia
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s skyriuje
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ikri fiziko-ch
uose vande

„2. Techno

atomi trys v

suose prikla
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Vanden
rengimo

Viso Vil
numato

 

 

kogeneracinės

 

askaitos skyr

omas vand
ojamų vysty

36363,0 m3

66309,0  m3

nės įrangos 
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as dūmų v
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ndymams r
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Lentelė 4.1.5. Numa

il.N Vandens šal
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. 

UAB „Viln
vandenys“ 
vandentieki
tinklai 

inės jėgainės povei

 

atomas vandens pa

tinis 

Didžiausias
gauti/išgau

m3/m. 

3 

niaus 

o 

PŪV vysty

219393,3 

PŪV vysty

163581,5 

ikio aplinkai vertinim

aėmimas ir vartojim

s planuoj
uti vandens kiekis

m3/d m3/

4 5

mo alternatyva N

601,1 25,0

mo  alternatyva N

448,2 18,7

mo ataskaita 
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jamas 

Veikla, 
vanduo 

/h 

6

Nr. 2 Deminera

reikalinga

0 

Vandens 
valymo įre

Nr. 3 

7 
Gaisrinės į

Ūkio-buiti
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enginiuose 
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Kiekv
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kiekis
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7
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PŪV v
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PŪV v
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PŪV v

66309
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PŪV v
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s 
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8
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vystymo alternat
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vystymo alternat

9,0 181,7
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Nr. 3 
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Plan
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9 10

tyva Nr. 2 
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tyva Nr. 3
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-
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6 Nuot
6.1. Nuot
us kogenerac

Ūkio-buitie

Gamybinės

Vanduo po

Paviršinės 

PŪV susidari
kymu Nr. D1-
2006, 59-21
šinių nuotek
imo aplinko

mu Nr. 699 (Ž

domos altern
ka apskaičiuo

buities nuot

neracinėje jėg

0 m3/h; 62,32

buities nuot
kų tinklus.  

ybinės nuote

binės nuotek
omaizerio. P
mo alternatyv

75142 m3/m

32263 m3/m

ojama, kad 
atyvų susida

223300 m3

138250 m3

ės jėgainės pove

ekų tvark
tekų sus
cinėje jėgain

es nuotekos; 

s nuotekos; 

o gaisrinės įra

(lietaus) nuo

usios nuotek
-236 patvirti
03), LR apli

kų tvarkymo 
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natyvos prie
otus PŪV vys
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gainėje plan
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ekos 
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metus nuote
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3/metus nuot

eikio aplinkai v

kymas 
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nėje PŪV met
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ntu „Nuotek
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e PŪV vysty
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46 m3/m ūkio

atskirą suta
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ekų  PŪV vyst

ekų PŪV vyst

sacinio eko

tekų PŪV vys

tekų  PŪV vy

vertinimo atask

šaltiniai
tu susidarys 
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kų tvarkymo
tro 2007 m.
u“ (Žin., 2007
s patvirtintai

mo alternat
atyvos Nr. 2 

rbinti iki 50 d
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kaita 
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tyvos Nr. 2 
nuotėkų kie
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otekų.  
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2 d. įsakym
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 atveju sus
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. 
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niais pakeitim

 2002 m. g
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o ūkyje ir iš 
ai nuo anali

alizuojamų 

1
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mo pakeitima
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kondensacin
izuojamų PŪ

PŪV vystym
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4.1.6. Nuotekų
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S7 

at planuojam
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moje ir laikom

suose planuo
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minariai numa

nės įrangos 
išleidžiamas

šinės (lietau
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riniai tinklai“
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matuojamas
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ės jėgainės pove
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eratūra 
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nės įrangos
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atoma, kad s
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s į nuotekų t

us) nuotekos

aplinkos m
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viršinių nuo
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-

m
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netas
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į naudoti cir

susidaręs k
nominių priež
mybinių nuot

bus sąlygin
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atenka į pav
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tuojant pav
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kų šalintuva
arpį ant teri
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800
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nai švarus, 
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ymu Nr. D1-
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itorijos susid
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ps – p
beton

F – ter

K – pa
pašalin

Galima
nuote
numat
tipiniu
nuote
nuote

PŪV vy

Wf= 10

PŪV vy

Wf= 10
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kietų d
alterna
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PŪV vy
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Vadov
nuote
nuote
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mg/l; 

4. kitų
aplink
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paviršinio nu
as, akmenų g

ritorijos plota

aviršinio nuot
namas K=0,8

ai užterštos 
kų tinklus, 
toma įrengt

uose paviršin
kų tvarkym
kos turi būti 

ystymo alter

0 × 750 × 0,8

ystymo alter

0 × 750 × 0,8

ama, kad pre
dangų suda
atyvai Nr. 3. 

inės (lietaus)
da“ lietaus nu

ystymo alter

0 × 750 × 0,8

ystymo alter

0 × 750 × 0,8

vaujantis Pav
kų nuotakyn
kų užterštum

endinčiųjų 
ntracija – 30

S5 vidutinė m

tos produktų

ų vandens 
kos ministro 

ės jėgainės pove

uotėkio koef
grindinys ir p

as, ha; 

tėkio koefici
85, jei nešalin

paviršinės n
bus surenka
ti smėlio ir 
nių nuotekų
o reglamen
apskaitomo

rnatyvos Nr. 2

8 × 5,79 × 1

rnatyvos Nr. 3

8 × 2,01 × 1

eliminarus p
rys apie 95,

) nuotekos n
uotekų tinklu

rnatyvos Nr. 2

8 × 1,53 × 1

rnatyvos Nr. 3

8 × 0,90 × 1

viršinių nuot
nus, iš kurių 
mas negali vi

medžiagų v
00 mg/l; 

metinė konce

ų vidutinė m

aplinkai ken
2006 m. ge

eikio aplinkai v

ficientas (im
pan.) reikšmė

entas, prikla
namas – K=1

nuotekos nu
amos ir nuk

naftos gau
ų valymo įre
nte ir STR 
os ir vykdoma

2 paviršinės 

=34740 m3/

3 paviršinės 

=12060 m3/

paviršinių (lie
18 m3/parą 

nuo pastatų s
us. 

2 paviršinės 

=9180 m3/m

3 paviršinės 

=5400 m3/m

tekų tvarkym
išleidžiamo

ršyti: 

vidutinė m

ntracija – 50

metinė konce

nksmingų m
egužės 17 d.

vertinimo atask

ama vidutin
ė arba taikom

usantis nuo 
. 

o asfaltuotų
kreipiamos į 
udyklę. Plan
enginiuose, 
2.07.01:2003

a jų užterštu

nuotekos nu

/metus. 

nuotekos nu

/metus. 

etaus) nuote
PŪV vystym

stogų yra są

nuotekos nu

metus. 

nuotekos nu

metus. 

mo reglame
s nuotekos 

etinė konc

0 mg O2/l, did

entracija – 1

medžiagų ko
 įsakymu Nr

kaita 

nė vertinamo
mas koeficie

to, ar sniega

ų aikštelių ir 
 vietinius p

nuojama, ka
kurie bus s
3 patvirtinta
mo kontrolė

uo asfaltuotų

uo asfaltuotų

ekų kiekis, s
mo alternatyv

ąlyginai švari

uo pastatų st

uo pastatų st

ente pateikta
yra arba tur

entracija –

džiausia mo

0 mg/l, didž
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os teritorijos
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as iš teritorijo

kietų dangų
paviršinių nu

d paviršinės
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ais reikalavi

ė. 

ų aikštelių ir 

ų aikštelių ir 

urenkamas 
vai Nr. 2, 33

ios ir be valy

togų: 

togų: 

ais reikalavi
ri būti valom

150 mg/l

mentinė kon

žiausia mom

a negali virš
Dėl nuotekų 

s paviršiaus 
4); 

os pašalinam

ų prieš išleid
uotekų valym
s nuotekos 
i vadovauja
imais. Pavir

kietų dangų

kietų dangų

nuo asfaltuo
3,04 m3/parą

ymo bus nuv
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mos, išleidžia

l, didžiausia

ncentracija –

mentinė konc
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reglamento

1
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džiant į lieta
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ą PŪV vystym
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o patvirtinim
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eikio aplinkai v

tinto nuotek
medžiagų DL
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ba išleistuvu
 tarša pateik
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us pateikiam
kiama 4.1.8 le
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Lentelė 4.1.7. Duom

Nr. Priimtuvo

1 2 

1. UAB „Vil
buitinių n

2. UAB „Vil
buitinių n

3. UAB „Vil
buitinių n

4. UAB „G
nuotekų t

5. UAB „G
nuotekų t

6. Nuotekų t

inės jėgainės povei

 

menys apie nuotekų

o numeris 

lniaus vandenys“
nuotekų tinklai 

lniaus vandenys“
nuotekų tinklai 

lniaus vandenys“
nuotekų tinklai 

rinda“ paviršinių
tinklai 

rinda“ paviršinių
tinklai 

tinklai 

ikio aplinkai vertinim

ų šaltinius ir/arba išl

Planuojamų išl
šaltinio aprašym

3 

“ Ūkio-buities nu

“ Gamybinės nuo
vandens paruo

“ Gamybinės nuo
kondensacinio 

ų Paviršinės 
asfaltuotų aikšt

ų Paviršinės nuot

Nuotekos po 
testavimo 

mo ataskaita 

leistuvus 

leisti nuotekų ir j
mas 

uotekos 

otekos (nuotekos i
šimo ūkio) 

otekos (nuotekos i
ekonomaizerio) 

nuotekos nu
telių ir kietų dangų

tekos nuo stogų 

gaisrinės įrango

ų Išleistuvo 
tipas/technini
duomenys 

4

Išleistuvas į 
„Vilniaus 
vandenys“ bu
nuotekų tinklu

iš 

iš 

o 
ų 

Išleistuvas į 
„Grinda“ lie
nuotekų tinklu

os 

ai Išleistuvo 
aprašymas

5 

UAB 

itinių 
us 

Prisijungim
bus 
techninėse
nuotekų 
paslaugų 
pardavimo
UAB „Viln
ir UAB „Gr

UAB 
etaus 
us 

vietos 
s 

mas prie tinklų 
nurodytas 

e sąlygose ir 
tvarkymo 

pirkimo-
o sutartyse su 

niaus vandenys“ 
rinda“. 

Didžiausias nu
nuotekų kiekis 

m3/s m3/h

6 7

- 2,60 

PŪV vystymo alt

- 8,58

PŪV vystymo alt

- 3,68

PŪV vystymo alt

- 25,49

PŪV vystymo alt

- 15,78

PŪV vystymo alt

- 3,97

PŪV vystymo alt

1,38

PŪV vystymo alt

- 1,05

PŪV vystymo alt

- 0,62

- - 

umatomas išle

m3/d m3/m

8 9

62,32 2274

ternatyva Nr. 2 

205,87 7514

ternatyva Nr. 3

88,39 3226

ternatyva Nr. 2 

611,78 2233

ternatyva Nr. 3

378,77 1382

ternatyva Nr. 2

95,18 3474

ternatyva Nr. 3

33,04 1206

ternatyva Nr. 2

25,15 9180

ternatyva Nr. 3

14,79 5400

27,40 1000

114 

eisti 

m. 

6 

2 

3 

00 

50 

0 

0 

0 



V

 

 

L

N

1

1

4

P

*
r
U

Vilniaus kogenerac

Lentelė 4.1.8. Planu

Nr. Teršalo 
pavadinim

1 2 

1. BDS7 

4.** 

Skendinči
medžiago

Naftos 
produktai

BDS7 

Pastaba: *Nuotekos

**Paviršinių nuotekų
reikalavimus, nei nur
UAB „Vilniaus vande

inės jėgainės povei

 

uojamų išleisti nuote

mas 

Didžiausias 
užterštumas p

mom., 

mg/l 

vidu

mg/

3 4 

- - 

os 
os 

PŪV vystymo

300 300 

PŪV vystymo

200 200 

 

PŪV vystymo

50 50 

PŪV vystymo

50 50 

PŪV vystymo

29 29 

PŪV vystymo

29 29 

 po gaisrinės įrangos

ų surinkimo sistem
rodyti Paviršinių nuo
nys“. 

ikio aplinkai vertinim

ekų užterštumas/n

numatomas 
prieš valymą 

ut., 

/l 
t/d t/

5 6

- -

o alternatyva Nr. 

0,03 10

o alternatyva Nr. 

0,007 2,

o alternatyva Nr. 

0,005 1,

o alternatyva Nr. 

0,002 0,

o alternatyva Nr. 

0,003 1,

o alternatyva Nr. 

0,001 0,

s testavimo yra sąlyg

os operatorius, atsi
otekų tvarkymo regla

mo ataskaita 

umatoma aplinkos

nuotekų Didžiaus
užterštu

/metus 

DLK 
mom., 

mg/l 

7

-

2 

50 
0,4

3 

,4

2 

30 
,7

3 

,6

2 

29 
,0

3 

,3

ginai švarios, todėl jų

ižvelgdamas į sistem
amente. Tikslus plan

s tarša* 

sias leidžiamas 
mas/planuojama a

planuojama 
mom., 

mg/l 

DL
vid

mg

 

8 9

- 80

50 30

30 10

29 29

ų užterštumas šioje le

mos galimybes, abo
nuojamų išleisti pavi

ir faktinis nu
aplinkos tarša 

LK 
dut., 

g/l 

planuojam
a vid., 

mg/l 

10 

00 800 

0 30 

0 10 

9 29 

entelėje nepateikiam

onentams (paviršin
ršinių ir gamybinių n

umatomas plan

m DLT 
paros, 

t/d 

plan
ma p

t/d 

11 12

0,005 0,005

PŪV vystymo a

0,003 0,003

PŪV vystymo a

0,001 0,00

PŪV vystymo a

0,001 0,00

PŪV vystymo a

0,0003 0,000

PŪV vystymo a

0,003 0,003

PŪV vystymo a

0,001 0,00

mas. 

ių nuotekų priėmim
nuotekų užterštuma

uojamų išleisti 

uoja
paros,

DLT 
metų, 

t/m. 

p
a

t

13 1

5 1,83 1

alternatyva Nr. 2

3 1,042 1

alternatyva Nr. 3

1 0,362 0

alternatyva Nr. 2

1 0,347 0

alternatyva Nr. 3

03 0,121 0

alternatyva Nr. 2

3 1,007 1

alternatyva Nr. 3

1 0,350 0

mui į tinklus) gali n
as bus nurodomas su

nuotekų 

Numat
s va
efektyv
as, % 

planuojam
a metų, 

t/m. 

14 15

1,83 Nevalo

80-90

1,042

0,362

0,347

0,121

Nevalo
1,007

0,350

nustatyti mažiau gr
utartyse su UAB „Gri
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oma
lymo 
vum

oma 

oma 

riežtus 
nda“ ir 
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4.1.7 

Vadova
0101/00
0101/00
Jankiški
juostos)

Vilniaus
„Vilniau
paimam
jėgainė

Vilniaus
(lietaus)
vanden
surenka
lietaus 
išleidžia
bus užd
nepatek
vanden

Įvykus 
dalies t
nuotekų
imant m
Jei pavi
perpum
nuotekų

4.1.8 

Visos k
vadova
„Nuotek

Nuo vi
paviršin
nuotekų
Paviršin
įsakymu
reglame
bus išle

Kogene
nuoteko
apskaito
kontroli
tvarkym
UAB „Vi

kogeneracinės

 

 Galim
ujantis Upių
067:21 nepa
067:21 artim
ių vandenvi
) ribas. 

s kogenerac
us vandenys
mas vanduo

s gamybinė

s kogenerac
) nuotekos.
ys“ centra

amos, valom
nuotekų t

amas į nuot
dari. Gamyb
ks. Normalio
ims nenum

avarijai pla
eritorijoje i
ų surinkimo

mėginius. Av
ršinių (lieta

mpuotos į s
ų valyklą. 

 Povei
priem

kogeneracin
ujantis LR a
kų tvarkymo

sos kogene
nės (lietaus
ų dalis bus

nės (lietaus)
u Nr. D1-1
ente nustaty
idžiamos pa

eracinės jėg
os prieš iš
omos. Išval
iniame šuli

mui viršijimu
ilniaus vand

s jėgainės pov

mas pove
ų, ežerų ir tv
atenka į van

miausios van
ietės, sklypa

cinėje jėgain
s“ centraliz

o bus naudo
ėms reikmėm

cinėje jėgai
. Ūkio-buiti
lizuotus b

mos vietiniu
tinklą. Gais
tekų tinklą. T
binės, ūkio-
os eksploat
atomas. 

anuojamoje
r teršalams 

o sistemą, b
varijos likvid
us) nuotekų
specializuot

kio sum
monės 
nės jėgainės
aplinkos m
o reglament

eracinės jė
) nuotekos
s nukreipia
 nuotekos 
93 (Žin., 2
ytų leistino 
agal atskirai

ainės ekspl
šleidžiant ja
ytų pavirši
inyje. Tyrim
us, nuoteko
denys“ nuote

veikio aplinkai 

eikis van
venkinių ka
ndens telkin
ndenvietės 
as patenka į

nėje vanden
uotų vande
ojamas dar
ms - techno

nėje PŪV m
ies ir gamy
uitinių nuo
ose nuotek

srinės įrang
Technologi
-buities ar 

tacijos metu

 kogenerac
kartu su pa

bus uždarom
davimo veik
ų nebus gali
tą transport

mažinim

s eksploata
inistro 2006
tu“ (Žin., 200

gainės pla
s bus suren
ama į proje
bus išvalom
2007, Nr. 4
užterštumo

i sudarytą su

loatacijos m
as į UAB 
nių (lietaus

mų metu n
os bus perpu

ekų valyklą.

vertinimo ata

dens tel
adastre pate
nių apsaugo
yra už atiti
į Vilniaus Bu

ns tiekimą n
entiekio tin
buotojų ūk
loginiuose p

metu susida
ybines nuot
otekų tink

kų valymo įr
gos testavim
niai procesa
neapvalyto

u neigiamas

cinės jėgain
aviršinėmis 

ma valdymo
ksmai prikla
ima išvalyti 
tą, kuris nu

mo ir v

acijos metu
6 m. geguž
06, 59-2103

nuojamos 
nkamos ce
ektuojamus

mos iki LR a
42-1594) p
o verčių. Išv
utartį į UAB 

metu susida
„Vilniaus v

s) nuotekų 
nustačius r
umpuojamo
. 

askaita 

kiniams
eiktais duom
os juostas ir
nkamai 1,17
ukčių ir Jank

numatomą u
nklų. Iš cen
kio-buities r
procesuose 

arys ūkio-bu
tekas numa

klus. Pavirš
renginiuose
mui panau
ai planuojam

os paviršinė
s poveikis p

nės planuo
(lietaus) nu

o sklendė ir 
ausys nuo ga

vietoje ar iš
uotekas išve

vandens

u susidarius
žės 17 d. įs
3) ir vėlesnia

naudoti že
ntralizuotai
s paviršinių
aplinkos mi
patvirtintu 
valytos pavi

„Grinda“ lie

rančios ūki
vandenys“ i

kontrolė b
reikalavimų 
os ir išvežam

menimis žem
r zonas. Žem
7 ir 1.47 km
kiškių chem

užtikrinti pa
tralizuoto v
eikmėms ir
ir gaisrinės 

uities, gamy
atoma išlei
inės (lietau

e ir išleidžiam
udotas vand
moje kogen

ės (lietaus) 
paviršiniams

ojamos nau
uotekomis p
užterštas v
autų mėgin
šleisti į nuot
eš į UAB „

 telkin

sios nuotek
sakymu Nr. 
ais šio reglam

emės sklypo
. Užterštų 

ų nuotekų 
nistro 2007
Paviršinių 
ršinės (lieta

etaus nuotek

o-buities ir 
ir UAB „Gr

bus vykdom
paviršinių

mos special
 

mės sklypas 
mės sklypui 

m esančios B
minės taršos 

sijungiant p
vandentieki
r patalpų pr

įrangos tes

ybinės ir pa
sti į UAB „
us) nuotek
mos į UAB „
duo taip p

neracinėje jė
nuotekos į 

s ar/ir požem

doti žemės
patekus į pa
anduo bus 

nių tyrimų re
tekų tinklus
Vilniaus va

ių apsa

kos bus tva
D1-236 pa

mento pake

o dalies te
paviršinių 
valymo įre

7 m. baland
nuotekų tv
us) nuoteko
kų tinklą. 

paviršinės 
rinda“ tinkl

ma imant m
 (lietaus) n
liu autotran
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kad. Nr. 
kad. Nr. 

Bukčių ir 
(3-osios 

prie UAB 
o tinklų 
riežiūrai, 

stavimui. 

aviršinės 
„Vilniaus 
kos bus 
„Grinda“ 
pat bus 
ėgainėje 

aplinką 
miniams 

s sklypo 
aviršinių 
tiriamas 

ezultatų. 
, jos bus 
ndenys“ 

augos 

arkomos 
atvirtintu 
eitimais. 

eritorijos 
(lietaus) 

enginius. 
džio 2 d. 
varkymo 
os toliau 

(lietaus) 
lus, bus 

mėginius 
nuotekų 

nsportu į 
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4.2 

4.2.1 

Vietovė
Lietuvo
2010-20
metų va
krypties

Pav. 4.2

Planuoj
vadova
patvirtin
aplinko

Aplinko
nėra, to
apsaugo
stebėjim
- VILNIU
μg/m3, s

Aplinko
aplinko

 

 

kogeneracinės

 

Aplinko
 Inform

ės meteoro
os hidromet
014 m. laiko
alandai: apl
s duomenis 

.1. Vilniaus v

jamos ūkin
ujantis Apl
ntomis „Fon
s orui įvertin

os oro koky
odėl foninė
os agentūro

mų rezultata
US33) azoto
sieros dioks

os apsaugos
s oro tarša p

anglies mon

kietosiomis

s jėgainės pov

os oras 
macija a
loginius du

teorologijos
otarpio, ket
inkos temp
sudaryta vė

vėjų rožė (pa

nės veiklos 
inkos apsau

ninio aplink
nti rekomen

ybės tyrimo 
ė tarša nus
os internetin
ais greta pla
o dioksido 

sido vidutinė

s agentūro
planuojamo

noksidu – 2

s dalelėmis (

veikio aplinkai 

 
pie vieto
uomenis ap
s tarnyba (9
urių pagrin

peratūra, vėj
ėjų rožė pat

agal Vilniaus

vietoje ap
ugos agent
os oro užte

ndacijomis“

stočių 2 km
tatoma iš 
nėje svetain
anuojamos 

vidutinė m
ė metinė ko

s duomeni
os ūkinės ve

93-309 μg/m

(KD10) – 29-

vertinimo ata

ovę 
plinkos oro
9 priedas). M
dinių meteo
jo greitis ir 
eikiama 4.2

s hidrometeo

plinkos oro
tūros direkt
rštumo duo
. 

m spinduliu
kitų pateik

nėje pateikia
ūkinės veik

metinė 2010
oncentracija

mis model
iklos vietoje

m3 (vid. 302

-40 μg/m3 (v

askaita 

o teršalų sk
Meteorolog
orologinių p
kryptis, deb
.1 paveiksle

orologijos st

o foninis u
toriaus 200

omenų naud

u nuo plan
kiamų duom
amais indika
los vietos (G
0-2011 m. 

a apie 1,1 μg

iavimo būd
e yra: 

2,5 μg/m3); 

vid. 34,55 μg

klaidos mo
ginių duom
parametrų 

besuotumas
e. 

oties 2010-2

užterštumas
08 07 10 įs
dojimo ūkin

uojamos ūk
menų. Vado
atoriniais ap
Gariūnų g., t
koncentrac

g/m3. 

du, 2013 m

g/m3). 

odeliavimui 
enų paketą
reikšmės ki

s. Pagal gau

2014 m duom

s buvo nu
sakymu Nr. 
ės veiklos p

kinės veiklo
ovaujantis A
plinkos oro 
tyrimų vieto

cija buvo ap

m. nustatyta

117

pateikė 
ą sudaro 
ekvienai 

utus vėjo 

 
menis).  

ustatytas 
AV-112 

poveikiui 

os vietos 
Aplinkos 
kokybės 

os kodas 
pie 30,1 

a foninė 
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Atliekan
buvo įv

 

 

 

4.2.2 

PŪV m
susidari

 

 

Kogene
„Vilniau

Poveikis

 

 

Kuro de
susidary
sieros d
talis ir j
mangan

Be kuro
įtakos a
kalkių) 
dyzelini
planuoj
kur bus
susidary
hidroks

PA prie 
alternat

kogeneracinės

 

nt teršalų s
ertinti tokia

indikatorini

modeliavim

Aplinkos a
planuojamų
sprendimas
Foniniai ap

 Į aplin
metu aplink

iusiais degim

atliekas – t.y

biokurą – 
pagaminti 
miško kirtim

eracinėje jėg
us kogenera

s aplinkos o

PŪV vystym
kurios elek
kogeneraci
MWš.  

PŪV vysty
kogeneraci
120 MWš. 

eginimo me
yti šie aplin
dioksidas, va
jų junginiai,
nas, nikelis, 

o deginimo 
aplinkos oro
ir atliekų (l
io generato
jamos koge
s kraunama
yti anglies 
idas ir siero

PŪV vystym
tyvos Nr. 2 e

s jėgainės pov

sklaidos ma
a eiliškumo t

ių aplinkos o

mo būdu nus

apsaugos a
ų ūkinių ve
s dėl planuo
linkos oro ta

nkos orą
kos oras b
mo produkt

y. netinkam

t.y. iš mišk
kietieji prod

mo atliekos, 

gainėje plan
cinėje jėgai

orui nagrinėj

mo alterna
ktrinė galia 
nė jėgainė, 

ymo alter
nė jėgainė, 

etu kogene
nkos oro te
andenilio ch
, gyvsidabri
vanadis ir jų

kogenerac
o kokybei –
akiųjų pele
oriaus eksp
neracinės jė

as, smulkina
monoksida

s rūgštis. 

mo alternat
emisijoms, t

veikio aplinkai 

atematinį m
tvarka: 

oro kokybės

statyti aplin

agentūros 
eiklų, dėl ku
ojamos ūkin
aršos duom

ą išmeta
bus teršiam
tais deginan

mas perdirbt

kų ūkio ir s
duktai, nau
pjuvenos, g

nuojamo na
nėje numat

jamas dvejo

atyva Nr. 2 
būtų apie 
kurios elek

rnatyva Nr
kurios elek

eracinėje jėg
eršalai: azot
hloridas, va
is ir jo jung
ų junginiai, d

cinėje jėgain
– atliekų ir ž
enų) perkrov
ploatavimas
ėgainės num
amas ir san
as, azoto d

tyvos Nr. 2 a
odėl atskira

vertinimo ata

modeliavimą

s vertinimų 

nkos oro užt

pateikti vis
urios teisės 
nės veiklos 

menys). 

mi terša
mas šilumos
nt: 

i, energetin

susijusios p
udojami ene
granulės, šia

udoti kuro s
tomi naudot

oms PŪV vys

- įrengiama
20 MWe, š

ktrinė galia 

r. 3 – įre
ktrinė galia s

gainėje, abi
to dioksida

andenilio flu
giniai, stibis,
dioksinai ir f

nėje, bus vy
žaliavų tran
vimas ir san
s. PŪV vys
matomas bi
dėliuojama

dioksidas, k

atveju terša
ai skyriuje ne

askaita 

ą foninio ap

duomenys;

terštumo du

sų iki 2 k
aktų nusta
galimybių, 

lai 
s ir elektro

ę vertę turin

pramonės ša
ergijai gaut
audai (šiaud

struktūra ir 
ti kuro kieki

stymo alter

a atliekas de
šiluminė ga
– apie 80 M

engiama a
siektų apie 

iejų PŪV vy
s, kietosios

uoridas, ben
, arsenas, šv
furanai, amo

ykdoma ir 
nsportavima
ndėliavimas
stymo alte
okuro paru

as biokuras. 
kietosios da

alų emisijos 
evertinamo

plinkos užte

; 

uomenys; 

kilometrų a
tyta tvarka 
taršos duo

os energijo

nčias nepav

akų žaliavų
i: skiedros, 

dų granulės)

kiekiai pate
iai“.  

natyvoms:

eginanti kog
alia - apie 6
MWe, šilumi

tliekas ir 
45 MWe, ši

ystymo alte
s dalelės, an
ndroji organ
vinas, chrom
oniakas. 

pagalbinė v
as, žaliavų (
s, akumuliat
rnatyvos N
ošimo ir san
Pagalbinės

alelės, siero

bus analog
s.  

erštumo du

atstumu es
priimtas te

omenys (10 

os gamybo

vojingas atlie

ų, atliekų ir 
medienos 

). 

ikiami 1.5.6

generacinė 
65 MWš ir 
inė galia - a

biokurą d
luminė gali

ernatyvų atv
nglies mon
ninė anglis, 
mas, kobalta

veikla, galin
aktyvuotos 
torių pakro

Nr. 2 atvej
ndėliavimo 
s veiklos m

os dioksidas

giškos PŪV v
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uomenys 

samų ir 
eigiamas 

priedas. 

os metu 

ekas; 

liekanų 
atliekos, 

 skyriuje 

jėgainė, 
biokuro 

apie 175 

eginanti 
ia – apie 

veju gali 
noksidas, 

kadmis, 
as, varis, 

nti turėti 
anglies, 

ovimas ir 
u greta 
mazgas, 

metu gali 
s, natrio 

vystymo 
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4.2.3 

4.2.3

Kogene

PŪV vy
dviejų į
kogene
bus išm
Kamino
srautas 

Planuoj
gruodži
(Žin., 2
pramon

Lentelė 4

Teršalo

amonia

anglies 

azoto o

vanden

vanden

gyvsida

kadmis 

talis ir jo

kietosio

LOJ (BO

dioksin

furanai 

sieros d

arsenas

chroma

kobalta

mangan

nikelis i

stibis ir 

kogeneracinės

 

 Aplin
.1 Sta
alterna

eracinės jėg

stymo alter
įrenginių - a

eracinio įren
metami per 
o aukštis - 8

– 65,4 Nm3/

jamo atliekų
io 31 d. įsa

2003, Nr. 3
ninių išmeta

.2.1. Atliekų de

 pavadinimas

akas 

monoksidas 

oksidai 

nilio chloridas

nilio fluoridas 

abris ir jo jung

ir jo junginia

o junginiai 

os dalelės 

OA) 

ai 

dioksidas 

s ir jo junginia

as ir jo jungini

as ir jo jungini

nas ir jo jungi
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kos oro t

š. 001 

Vilniaus kog
nantis koge
ternatyvos 

mo produkta
utas – 106,0

eršalų emisij
ntas „Atliek
s pakeitima
ai, nustatyta

tarša (PŪV vys

a

valandos 
mg/Nm3 

askaita 

planuojamos
mas skiedro
yrus kuro išk

a pateikiami
(Stacionarių

taršos ša

generacinė j
eneracinis 

Nr. 2 atliek

ai bus šalina
0 Nm3/s (sta

jos atitiks L
ų deginimo
ais) į kuriu
as ribines ve

stymo alterna

Vidutinė par
koncentracij
(O2 kiekis 11

8

50

200

10

1

0,05

0,05

10

10

0,1 ng/Nm3

50

s naudoti ž
os pervežim
krovimą. 

i 4.2.4 ir 4.2
ų aplinkos 

altiniai –

jėgainėje b
įrenginys. 
kas deginan

ami per 80 m
ndartinis O2

LR aplinkos
o aplinkosau
uos perkelt
ertes.  

tyva Nr.3) 

ros 
ja, mg/Nm3 
 %) 

žemės sklyp
mas iš vien

2.5 lentelėse
oro taršos 

 PŪV vys

us statoma
Visi techno
nčio kogen

m aukščio k
2 kiekis 11 %

s ministro 2
uginių reika
ti 2010/75/

Kiekis, 
t/metus 

24,422 

152,640 

610,560 

30,528 

3,053 

0,153 

0,153 

30,528 

30,528 

0,000000

152,640 
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po dalies 
nos kuro 

e, taršos 
šaltinių 

stymo 

s vienas 
ologiniai 

neracinio 

kaminą – 
%). 

2002 m. 
alavimų“ 
/ES “Dėl 

3 
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Teršalo

arsenas

chroma

kobalta

mangan

nikelis i

stibis ir 

švinas i

vanadis

varis ir j

 

Kogene
paros ko
per sava

Aplinko
006), ele
ir kalkių
(o.t.š. 0
vystymo
šaltinių 

Stacion
išsidėsty

 

 

 

 

kogeneracinės

 

 pavadinimas

s ir jo junginia

as ir jo jungini

as ir jo jungini

nas ir jo jungi

ir jo junginiai 

jo junginiai 

r jo junginiai 

s ir jo junginia

jo junginiai 

eracinės jėg
oncentraciją
aitę). 

os oro tarša 
ektros gene

ų bunkerių (
13) bus an
o alternatyv
iš biokuro p

arių taršos š
ymo planas

s jėgainės pov

s Nu

Vid
kon
(O2

ai 0,5 

iai 

iai 

iniai 

ai 

ainės metin
ą, priėmus į

iš vandens
eratoriaus (o
o.t.š. 009-01
alogiška ka
vos Nr.3 at
priėmimo ir 

šaltinių fizin
s pateiktas 1

veikio aplinkai 

matoma tarša

dutinė pusės v
ncentracija, m
2 kiekis 11 %)

nis išmetam
įrenginio da

s ruošimo m
o.t.š. 007), la
11), dugno p
aip PŪV vys
tveju bioku
paruošimo 

niai duomen
1 priede. 

 

vertinimo ata

a

valandos 
mg/Nm3 

mų teršalų k
arbo laiką –

mazgo (o.t.š
akiųjų pelen
pelenų pata
stymo altern
uro paruoši

nebus. 

nys ir tarša p

askaita 

Vidutinė par
koncentracij
(O2 kiekis 11

0,5

kiekis apska
8000 val./m

š. 002), jėga
nų bunkerių
alpos (o.t.š. 0
natyvos Nr.
mo mazga

pateikiami ž

ros 
ja, mg/Nm3 
 %) 

ičiuotas pag
metus (24 va

ainės kuro b
 (o.t.š. 008),
012), akumu
. 2 atveju (
s nenumat

žemiau lente

Kiekis, 
t/metus 

1,526 

gal vidutinę
l. per parą, 

bunkerio (o.
, aktyvuotos
uliatorių pa
žr. sk. 4.3.2
omas, todė

elėse, taršos
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ę teršalo 
7 dienas 

.t.š. 003-
s anglies 
krovimo 

2.1). PŪV 
ėl taršos 

s šaltinių 
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Vilniaus kogenerac

Lentelė 4.2.4. Stacio

Taršos šaltiniai 

pavadinimas 

1 

PŪV vystymo al

Kaminas 

Vandens ruošimo

Atliekų deginim
bunkeris 

Elektros generato

Lakiųjų pelenų b

Aktyvuotos angl

Negesintų kalkių

Gesintų kalkių bu

Dugno pelenų p

Akumuliatorių pa

Biokuro smulkini

Biokuro priėmim

cinės jėgainės pove

 

onarių taršos šaltin

lternatyva Nr.2 

o mazgas 

mo jėgainės kuro 

orius 

bunkeriai 

ies bunkeris 

ų bunkeris 

unkeris 

atalpa 

akrovimas 

imo pastatas 

mo pastatas 

eikio aplinkai vertin

nių fiziniai duomen

Nr. Koo

2 3

001-1 
574

001-2 

002 574

003 574

004 574

005 574

006 574

007 574

008 574

009 574

010 574

011 574

012 574

013 574

014 574

015 574

nimo ataskaita 

nys 

ordinatės 

4303,9 60596

4264,9 60595

4194,0 60596

4193,3 60596

4193,3 60596

4193,5 60595

4307,0 60596

4285,9 60595

4266,0 60596

4266,0 60596

4266,0 60596

4179,92 60595

4295,9 60596

4142,0 60594

4164,3 60594

aukštis, 
m 

4

602,9 80,0 

594,9 5,0

621,7 36,0

611,5 36,0

601,7 36,0

590,1 36,0

646,3 15,0

584,9 23,0

612,0 21

607,0 21

602,0 21

560,45 15

644,7 15

448,0 15,0

493,9 19,0

išmetimo ang
matmenys, m

5

2,0

2,8

0,2

(1,5x1,2) 

(1,5x1,2) 

(1,5x1,2) 

(1,5x1,2) 

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

0,5

0,6

0,8

Išmetamųjų 
paėmimo (m

gos 
 

srauto greit
m/s 

6

20,8

21,0

3,2

2,3

2,3

2,3

2,3

44,5

4,775

4,775

4,775

4,775

10,54

12,27

10,61

11,937

dujų rodiklia
matavimo) vietoje

tis, Temperat
ūra, °C 

7

60

60

18

24

24

24

24

530

15

15

15

15

15

15

18

aplinkos

i pavyzdžio 
T
iš
tr
v

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

8 9

65,4 8

129,2 4

0,1 8

3 7

3 7

3 7

3 7

5,59 2

0,15 8

0,15 1

0,15 1

0,15 1

5,30 8

2,41 8

3,00 3

6,00 3
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Teršalų 
šmetimo 
rukmė, 
al./metus 

9

000

4896

760

60

60

60

60

4

000

0

95

95

000

760

024

024



 

 

Vilniaus kogenerac

Taršos šaltiniai 

pavadinimas 

1 

Biokuro silosai 

PŪV vystymo al

Kaminas 

Vandens ruošimo

Atliekų deginim
bunkeris 

Elektros generato

Lakiųjų pelenų b

Aktyvuotos angl

Negesintų kalkių

Gesintų kalkių bu

Dugno pelenų p

Akumuliatorių pa

cinės jėgainės pove

 

lternatyva Nr.3 

o mazgas 

mo jėgainės kuro 

orius 

bunkeriai 

ies bunkeris 

ų bunkeris 

unkeris 

atalpa 

akrovimas 

 

eikio aplinkai vertin

Nr. Koo

2 3

016 574

017 574

001 574

002 574

003 574

004 574

005 574

006 574

007 574

008 574

009 574

010 574

011 574

012 574

013 574

nimo ataskaita 

ordinatės 

4111,7 60594

4142,6 60594

4299,6 60596

4264,9 60595

4194,0 60596

4193,3 60596

4193,3 60596

4193,5 60595

4307,0 60596

4274,8 60595

4265,5 60596

4265,5 60596

4265,5 60595

4179,92 60595

4291,9 60596

aukštis, 
m 

4

466,9 31,0

465,4 31,0

607,4 80,0

594,9 5,0

621,7 36,0

611,5 36,0

601,7 36,0

590,1 36,0

636,7 15,0

582,7 23,0

607,4 21

602,4 21

597,4 21

560,45 15

622,9 15

išmetimo ang
matmenys, m

5

0,5

0,5

3,0

0,2

(1,5x1,2) 

(1,5x1,2) 

(1,5x1,2) 

(1,5x1,2) 

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

0,5

Išmetamųjų 
paėmimo (m

gos 
 

srauto greit
m/s 

6

10,186

10,186

14,9

3,2

2,3

2,3

2,3

2,3

44,5

4,775

4,775

4,775

4,775

10,54

12,27

dujų rodiklia
matavimo) vietoje

tis, Temperat
ūra, °C 

7

aplinkos

aplinkos

60

18

24

24

24

24

530

15

15

15

15

15

15

i pavyzdžio 
T
iš
tr
v

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

8 9

2,00 3

2,00 3

106,0 8

0,1 8

3 7

3 7

3 7

3 7

5,59 2

0,15 8

0,15 1

0,15 1

0,15 1

5,30 8

2,41 8
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Teršalų 
šmetimo 
rukmė, 
al./metus 

9

024

024

000

760

60

60

60

60

4

000

0

95

95

000

760
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Vilniaus kogenerac

Lentelė 4.2.5. Tarša

Veiklos 
rūšis 

Cec
pav
gam
pav

1 2 

PŪV vystymo al

0902 Kog

cinės jėgainės pove

 

a į aplinkos orą 

cho ar kt. 
vadinimas, 
mybos rūšies 
vadinimas 

lternatyva Nr.2 

generacinė jėgain

eikio aplinkai vertin

Taršos šaltinia

pavadinimas

3 

ė Atliekų degin

nimo ataskaita 

ai

nimo įrenginys

Terša

Nr. pava

4 5

001-1 amon

angli

azoto

chlor

fluoro

gyvsi

kadm

talis i

kieto

LOJ (

dioks

furan

siero

arsen

chrom

koba

mang

alai

dinimas

niakas

es monoksidas (A

o oksidai (A)

ro vandenilis 

o vandenilis  

idabris ir jo jungin

mis ir jo junginiai 

ir jo junginiai 

osios dalelės (A) 

BOA)

sinai

nai

s dioksidas (A) 

nas ir jo junginiai 

mas ir jo junginiai 

ltas ir jo junginiai 

ganas ir jo jungini

N

kodas v

v

6 7

134 m

) 177 m

250 m

440 m

862 m

niai 1024 m

3211 m

7911 m

6493 m

308 m

7866 n

7875

1753 m

217 m

2721

3401

ai 3516

Numatoma tarša

vienkartinis dydis

vnt.

7

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

ng/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

maks.

8

15

100

400

60

4

0,05

0,05

30

20

0,1

200

0,5

128

metinė, 
t/metus 

9

15,068

94,176

376,704

18,835

1,884

0,094

0,094

18,835

18,835

0,0000002 

94,176

0,942



 

Vilniaus kogenerac

Veiklos 
rūšis 

Cec
pav
gam
pav

1 2 

cinės jėgainės pove

 

cho ar kt. 
vadinimas, 
mybos rūšies 
vadinimas 

eikio aplinkai vertin

Taršos šaltinia

pavadinimas

3 

Biokuro degin

Vandens ruoš

Atliekų degi
kuro bunkeris

Atliekų degi
kuro bunkeris

Atliekų degi

nimo ataskaita 

ai

nimo įrenginys

šimo mazgas

nimo įrenginio 
s 

nimo įrenginio
s 

nimo įrenginio

Terša

Nr. pava

4 5

nikel

stibis

švina

vana

varis 

001-2 angli

azoto

kieto

siero

002 natrio

003 amon

kieto

LOJ

siero

004 amon

kieto

LOJ

siero

005 amon

alai

dinimas

is ir jo junginiai 

s ir jo junginiai 

as ir jo junginiai 

dis ir jo junginiai 

ir jo junginiai 

es monoksidas (A

o oksidai (A)

osios dalelės (A) 

s dioksidas (A) 

o šarmas

niakas

osios dalelės (C) 

s vandenilis

niakas

osios dalelės (C) 

s vandenilis

niakas

N

kodas v

v

6 7

1589

4112

2094

2023

4424

) 177 g

250 m

6493 m

1753 m

1501 g

134 g

4281 g

308 g

1778 g

134 g

4281 g

308 g

1778 g

134 g

Numatoma tarša

vienkartinis dydis

vnt.

7

g/s

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

maks.

8

22,95

200

20

200

0,000004

0,0007

0,0006

0,0123

0,0004

0,0007

0,0006

0,0123

0,0004

0,0007

129

metinė, 
t/metus 

9

502,200

451,980

45,559

60,264

4 0,0001

0,0018

0,0016

0,0336

0,0011

0,0018

0,0016

0,0336

0,0011

0,0018



 

Vilniaus kogenerac

Veiklos 
rūšis 

Cec
pav
gam
pav

1 2 

Bio

cinės jėgainės pove

 

cho ar kt. 
vadinimas, 
mybos rūšies 
vadinimas 

okuro paruošim

eikio aplinkai vertin

Taršos šaltinia

pavadinimas

3 

kuro bunkeris

Atliekų degi
kuro bunkeris

Elektros gene

Lakiųjų pelen

Aktyvuotos a

Negesintų ka

Gesintų kalkių

Dugno pelen

Akumuliatori

mo Biokuro smul

nimo ataskaita 

ai

s

nimo įrenginio
s 

eratorius

nų bunkeriai

nglies bunkeris

lkių bunkeris

ų bunkeris

ų patalpa

ų pakrovimas

kinimo pastatas

Terša

Nr. pava

4 5

kieto

LOJ

siero

006 amon

kieto

LOJ

siero

007 angli

azoto

kieto

LOJ

siero

008 kieto

009 kieto

010 kieto

011 kieto

012 kieto

013 siero

014 kieto

alai

dinimas

osios dalelės (C) 

s vandenilis

niakas

osios dalelės (C) 

s vandenilis

es monoksidas (B)

o oksidai (B)

osios dalelės (B) 

s dioksidas (B) 

osios dalelės (C) 

osios dalelės (C) 

osios dalelės (C) 

osios dalelės (C) 

osios dalelės (C) 

s rūgštis

osios dalelės (C) 

N

kodas v

v

6 7

4281 g

308 g

1778 g

134 g

4281 g

308 g

1778 g

) 5917 g

5872 g

6486 g

308 g

5897 g

4281 m

4281 m

4281 m

4281 m

4281 m

1761 g

4282 m

Numatoma tarša

vienkartinis dydis

vnt.

7

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

g/s

mg/Nm3

maks.

8

0,0006

0,0123

0,0004

0,0007

0,0006

0,0123

0,0004

3,5509

0,8225

0,0802

0,9630

0,0602

10

10

10

10

10

0,0003

10

130

metinė, 
t/metus 

9

0,0016

0,0336

0,0011

0,0018

0,0016

0,0336

0,0011

0,3068

0,0711

0,0069

0,0832

0,0052

0,0432

0,0001

0,0011

0,0011

1,5264

0,0105

0,3264



 

Vilniaus kogenerac

Veiklos 
rūšis 

Cec
pav
gam
pav

1 2 

ma

PŪV vystymo al

0902 Kog

cinės jėgainės pove

 

cho ar kt. 
vadinimas, 
mybos rūšies 
vadinimas 

azgas 

lternatyva Nr.3 

generacinė jėgain

eikio aplinkai vertin

Taršos šaltinia

pavadinimas

3 

Biokuro priėm

Biokuro silosa

ė Atliekų degin

nimo ataskaita 

ai

mimo pastatas

ai

nimo įrenginys

Terša

Nr. pava

4 5

015 kieto

016 kieto

017 kieto

001 amon

angli

azoto

chlor

fluoro

gyvsi

kadm

talis i

kieto

LOJ (

dioks

furan

siero

arsen

alai

dinimas

osios dalelės (C) 

osios dalelės (C) 

osios dalelės (C) 

niakas

es monoksidas (A

o oksidai (A)

ro vandenilis 

o vandenilis  

idabris ir jo jungin

mis ir jo junginiai 

ir jo junginiai 

osios dalelės (A) 

BOA)

sinai

nai

s dioksidas (A) 

nas ir jo junginiai 

N

kodas v

v

6 7

4283 m

4284 m

4285 m

I

134 m

) 177 m

250 m

440 m

862 m

niai 1024 m

3211 m

7911 m

6493 m

308 m

7866 n

7875

1753 m

217 m

Numatoma tarša

vienkartinis dydis

vnt.

7

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

š viso pagal veik

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

ng/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

maks.

8

10

10

10

los rūšį: 

15

100

400

60

4

0,05

0,05

30

20

0,1

200

0,5

131

metinė, 
t/metus 

9

0,6529

0,2176

0,2176

1703,268 

24,422

152,640

610,560

30,528

3,053

0,153

0,153

 

30,528

30,528

0,0000003 

 

152,640

1,526
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Veiklos 
rūšis 

Cec
pav
gam
pav

1 2 

cinės jėgainės pove

 

cho ar kt. 
vadinimas, 
mybos rūšies 
vadinimas 

eikio aplinkai vertin

Taršos šaltinia

pavadinimas

3 

Vandens ruoš

Atliekų degi
kuro bunkeris

Atliekų degi
kuro bunkeris

Atliekų degi
kuro bunkeris

nimo ataskaita 

ai

šimo mazgas

inimo jėgainės 
s 

inimo jėgainės 
s 

inimo jėgainės 
s 

Terša

Nr. pava

4 5

chrom

koba

mang

nikel

stibis

švina

vana

varis 

002 natrio

003 amon

kieto

LOJ

siero

004 amon

kieto

LOJ

siero

005 amon

kieto

alai

dinimas

mas ir jo junginiai 

ltas ir jo junginiai 

ganas ir jo jungini

is ir jo junginiai 

s ir jo junginiai 

as ir jo junginiai 

dis ir jo junginiai 

ir jo junginiai 

o šarmas

niakas

osios dalelės (C) 

s vandenilis

niakas

osios dalelės (C) 

s vandenilis

niakas

osios dalelės (C) 

N

kodas v

v

6 7

2721

3401

ai 3516

1589

4112

2094

2023

4424

1501 g

134 g

4281 g

308 g

1778 g

134 g

4281 g

308 g

1778 g

134 g

4281 g

Numatoma tarša

vienkartinis dydis

vnt.

7

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

maks.

8

0,000004

0,0007

0,0006

0,0123

0,0004

0,0007

0,0006

0,0123

0,0004

0,0007

0,0006

132

metinė, 
t/metus 

9

4 0,0001

0,0018

0,0016

0,0336

0,0011

0,0018

0,0016

0,0336

0,0011

0,0018

0,0016
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Veiklos 
rūšis 

Cec
pav
gam
pav

1 2 

cinės jėgainės pove

 

cho ar kt. 
vadinimas, 
mybos rūšies 
vadinimas 

 

eikio aplinkai vertin

Taršos šaltinia

pavadinimas

3 

Atliekų degi
kuro bunkeris

Elektros gene

Lakiųjų pelen

Aktyvuotos a

Negesintų ka

Gesintų kalkių

Dugno pelen

Akumuliatori

nimo ataskaita 

ai

inimo jėgainės 
s 

eratorius

nų bunkeriai

nglies bunkeris

lkių bunkeris

ų bunkeris

ų patalpa

ų pakrovimas

Terša

Nr. pava

4 5

LOJ

siero

006 amon

kieto

LOJ

siero

007 angli

azoto

kieto

LOJ

siero

008 kieto

009 kieto

010 kieto

011 kieto

012 kieto

013 siero

alai

dinimas

s vandenilis

niakas

osios dalelės (C) 

s vandenilis

es monoksidas (B)

o oksidai (B)

osios dalelės (B) 

s dioksidas (B) 

osios dalelės (C) 

osios dalelės (C) 

osios dalelės (C) 

osios dalelės (C) 

osios dalelės (C) 

s rūgštis

N

kodas v

v

6 7

308 g

1778 g

134 g

4281 g

308 g

1778 g

) 5917 g

5872 g

6486 g

308 g

5897 g

4281 m

4281 m

4281 m

4281 m

4281 m

1761 g

I

Numatoma tarša

vienkartinis dydis

vnt.

7

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

g/s

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

g/s

š viso pagal veik

maks.

8

0,0123

0,0004

0,0007

0,0006

0,0123

0,0004

3,5509

0,8225

0,0802

0,9630

0,0602

10

10

10

10

10

0,0003

los rūšį: 
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metinė, 
t/metus 

9

0,0336

0,0011

0,0018

0,0016

0,0336

0,0011

0,3068

0,0711

0,0069

0,0832

0,0052

0,0432

0,0001

0,0011

0,0011

1,5264

0,0105

1038,939 
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4.2.3
Planuoj
aptarna
lengviej

Lentelė 4

Transpo

Atliekų 

Džiovin

Dugno 

Lakiųjų 

Amonia

Kitų žal

Lengva

Biokuro

Biokuro

Biokuro

Frontali

Atliekų 

Biokuro

Džiovin

Dugno 

Lakiųjų 

Amonia

Kitų žal

Lengva

Frontali

Transpo
2013 (k
light co
„1.A.2.f 
machin
išmetam

 

kogeneracinės

 

.3 Mo
jamos ūkinė
aujantis tran
ji automobi

.2.6. Transpor

ortas 

atvežimas 

nto dumblo at

pelenų išveži

pelenų išvež

ako atvežimas

iavų atvežima

sis transporta

o paruošimo m

o atvežimas (s

o atvežimas (r

iniai krautuva

atvežimas 

o atvežimas 

nto dumblo at

pelenų išveži

pelenų išvež

ako atvežimas

iavų atvežima

sis transporta

inis krautuvas

orto priemo
kelių transp
ommercial tr

ii; 1.A.4.a.i
ery“) meto

mų  teršalų  

s jėgainės pov

obilūs ap
ės veiklos 

nsportas: su
iliai. Transpo

rto priemonių s

A
p
n
ž
d
t

6

tvežimas 6

imas 5

imas 2

s 2

as 3

as 7

mazgas 

skiedra) 4

astai) 9

ai   

6

6

tvežimas 6

imas 2

imas 2

s 2

as 3

as 7

s   

onių išsiskir
ortui naudo
rucks, heavy
ii, 1.A.4.b i

odikos nuro
kiekiai pate

veikio aplinkai 

plinkos o
planuojamo
nkvežimiai t
orto priemo

sunaudoto ku

Atstumas PŪV
planuojamos 
naudoti 
žemės sklypo
dalies 
teritorijoje, m

PŪV vys

685 

685 

555 

270 

260 

370 

740 

450 

900 

PŪV vys

645 

645 

645 

290 

250 

260 

370 

740 

riančių terša
ojama – „1.
y-duty vehic
i; 1.A.4.c ii

odomus ter
eikti 4.2.7 len

 

vertinimo ata

oro taršo
os naudoti 
transportuo

onių sunaud

uro kiekiai 

V

o Reisų 
skaičius, 
vnt./metu

stymo altern

1982

1500

4476

669

516

499

5475

17360

7440

stymo altern

1982

14000

1500

4241

634

364

1450

5475

alų kiekiai 
A.3.b.i, 1.A.
cles includin
; 1.A.4.c iii

ršalų emisij
ntelėje.  

askaita 

os šaltini
žemės skly

ojantis kurą,
dojami kuro 

us 

Bendra
nuvažiu
atstuma
km 

atyva Nr.2

1358

1028

2484

181

134

185

4052

7812

6696

atyva Nr.3 

1278

9030

968

1230

158

95

536

4052

buvo apska
3.b.ii, 1.A.3.
ng buses an
; 1.A.5.b N
jų rodiklius

iai 
ypo dalies 
, žaliavas, su
kiekiai pate

s 
uotas 
as, 

Suna
dyze
kuro 
t/me

0,175

0,132

0,320

0,023

0,017

0,024

0,091

1,922

1,647

52,48

0,165

2,221

0,125

0,158

0,020

0,012

0,069

0,091

13,12

aičiuoti pag
.b.iii, 1.A.3.b

nd motor cy
Non-road m
s. Apskaičiu

teritorijoje 
usidariusias 
eikti 4.2.6 len

audoto 
elinio 

kiekis, 
etus 

Su
be
kie
t/m

5   

2   

0   

3   

7   

4   

1 0,1

2   

7   

8   

5   

1   

5   

8   

0   

2   

9   

1 0,1

2   

gal EMEP/CO
b.iv Passeng
ycles“, kraut

mobile sourc
uoti į aplin

134

važinės 
atliekas, 

ntelėje. 

unaudoto 
enzino 
ekis, 
metus 

116

116

ORINAIR 
ger cars, 
uvams – 
ces and 

nkos orą 
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Lentelė 4.2.7. Trans

Transporto 
priemonės tipas 

PŪV vystymo al

Lengvieji 
automobiliai  

Sunkiasvoriai 
automobiliai 

Krautuvas 

Viso: 

PŪV vystymo al

Lengvieji 
automobiliai  

Sunkiasvoriai 
automobiliai  

Krautuvas 

Viso: 

cinės jėgainės pove

 

sporto priemonių iš

Naudojamas 
kuras 

ternatyva Nr.2 

Benzinas 

Dyzelinas 

Dyzelinas 

Dyzelinas 

ternatyva Nr.3 

Benzinas 

Dyzelinas 

Dyzelinas 

Dyzelinas 

eikio aplinkai vertin

šmetamų teršalų k

Kuro 
sunaudojimas, 
t/metus 

0,091 

0,116 

4,260 

52,480 

0,091 

0,116 

2,770 

13,120 

nimo ataskaita 

kiekiai 

CO

Emisijos 
rodiklis, 
g/kg 

Terš
emis
t/me

84,70 0,00

3,33 0,00

7,58 0,03

10,772 0,56

0,60

84,70 0,00

3,33 0,00

7,58 0,02

10,772 0,14

0,17

NOx

alo 
sija, 
etus 

Emisijos
rodiklis, 
g/kg 

08 8,73

00 12,96

2 33,37

65 32,792

06

08 8,73

00 12,96

21 33,37

41 32,792

70

 Teršalo 
emisija, 
t/metus 

0,001

0,002

0,142

1,721

1,865

0,001

0,002

0,092

0,430

0,525

LOJ

Emisijos 
rodiklis, 
g/kg 

Ter
em
t/m

10,05 0,0

0,70 0,0

1,92 0,0

3,850 0,2

  0,2

10,05 0,0

0,70 0,0

1,92 0,0

3,850 0,0

  0,0

KD

ršalo 
misija, 
metus 

Emisijo
rodiklis
g/kg 

001

000 1,10

008 0,94

202 2,086

211

001

000 1,10

005 0,94

051 2,086

057

os 
s, 

Teršalo 
emisija, 
t/metus 

0,0001

0,004

0,109

0,114

0,0001

0,003

0,027

0,030

135
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4.2.4 

Teršalų 
AERMO
išmetam
2008 m
vertinti 
yra reko

Meteoro
stoties 
priedas
pagrind
temper

Recepto
taškuos
modely
su koge
spindul
nuo 150

Teršalų 

Procent
„Dėl ap
pakeitim
atitinka

 

 

 

 

LR aplin
patvirtin
modelių
pusės v
verčių, 
vanden
junginių
chromo
koncen

Ribinės 
koncen
Europos
239/V-4
oro užte
švinu, k

 

kogeneracinės

 

 Aplin
sklaidos m

OD View”, A
mų teršalų s
. gruodžio 9
teršalų skla

omenduojam

ologiniai pa
meteorolog
). Meteoro

dinių mete
atūra, vėjo g

orių tinkleli
se. Šie taška
yje buvo na
eneracinės j
iai, tinklelio

00 m iki 460

koncentrac

tiliai. Vadova
plinkos oro 
mais) apska
mą procent

azoto oksid

kietųjų dale

sieros dioks

sieros dioks

nkos apsau
ntos „Ūkinė
ų pasirinkim
valandos ko
kuris lygina
ilio chlorido
ų, gyvsidab

o, kobalto, v
tracijoms. 

aplinkos o
tracijų vertė
s sąjungos 

469) bei LR 
erštumo sie

kietosiomis d

s jėgainės pov

kos oro 
matematinis
AERMOD m
sklaidai apl
9 d. įsakymu
aidos skaičia
mas teršalų 

arametrai. M
giniai duom
ologinių du
eorologinių 
greitis ir kry

is. Pažemio
i paprastai v
udojamas p
ėgainės kam

o žiedai nuo
00 m - 100 m

cijos apskaič

aujantis LR 
užterštum

ičiuotų kon
tilį: 

dų 1 val. kon

elių (KD10) 2

sido 1 val. ko

sido 24 val. 

ugos agentū
ės veiklos 

mo rekomen
oncentracijo
amas su pu
o, vandenili

brio, amonia
vario, mang

oro užteršt
ės nustatyto
kriterijus, są
AM ir SAM 

eros dioksid
dalelėmis ir 

veikio aplinkai 

užterštu
s modeliavi
matematiniu
inkoje simu

u Nr. AV-200
avimo mod
sklaidai mo

Modeliavim
menys, kuriu
uomenų p

parametrų
yptis, debesu

o koncent
vadinami re
poliarinis re
mino vieta. R
o tinklo cen

m žingsniu. I

čiuojamos 1

aplinkos m
o normų n

ncentracijų p

ncentracijai –

24 val. konc

oncentracija

koncentraci

ūros direkt
poveikiui 

ndacijos“ nu
os, gali būt
usės valand
io fluorido, 
ako, kalcio 
gano, nikelio

tumo vertės
os remianti
ąrašu“ patv
2010-07-07

du, azoto di
ozonu norm

vertinimo ata

umo pro
mas atlikta
u modeliu,
uliuoti. LR a
0 patvirtinto
elių pasirink

odeliuoti. 

mui buvo n
uos pateikė 
aketą suda
ų reikšmės
uotumas.  

racijos aps
eceptoriais (
eceptorių tin
Receptorių 

ntro iki 1500
š viso recep

,5 m aukštyj

ministro 200
nustatymo“ 
palyginimas

– 99,8 proce

entracijai - 9

ai – 99,7 pro

ijai – 99,2 pr

oriaus 2008
aplinkos o
rodo, kad je
i skaičiuoja

dos ribine v
sieros vand

oksido, sier
o ir vanadž

s. PŪV į a
s „Teršalų, 
irtintu LR A
7 įsakymu N
oksidu, azo

momis“ ir pa

askaita 

gnozė 
as kompiute
, skirtu pra
aplinkos aps
ose „Ūkinės 
kimo rekom

naudojami 
Lietuvos h

aro 2010-2
s kiekvien

skaičiuojam
angl. recept
nklelis, kurio
tinklelio spi
0 m atstum

ptorių tinkle

yje. 

1 m. gruod
(Žin., 200

s su ribinėm

entilis; 

90,4 procen

ocentilis; 

rocentilis; 

8 m. gruod
rui vertinti 

eigu modeli
amas 98,5-a
verte. Tai bu
denilio, nat
ros rūgšties
io, bendrai 

aplinkos o
kurių kiekis

AM ir LR SAM
Nr. D1-585/V
oto oksidais,
ateiktos 4.2.

erinių prog
amoninių š
saugos age
veiklos pov

mendacijose

Vilniaus hi
idrometeor

2014 m. la
ai metų 

mos model
tor). PŪV vei
o centro ko
induliai išdė

mo išdėstyti 
lį sudaro 21

džio 11 d. įs
1, Nr. 106-

mis vertėmis

ntilis; 

džio 9 d. įs
teršalų sk

s neturi gali
asis procent
uvo pritaiky
rio hidroksi

s, bendrai s
dioksinų ir

rą išmetam
s aplinkos o
M 2007-06-
V-611 patvi
, benzenu, a
.8 lentelėje. 

ramų pake
šaltinių kom

entūros dire
veikiui aplin
e“ AERMOD 

drometeoro
rologijos tar
aikotarpio, 
valandai: a

yje nustat
iklos teršalų

oordinatės s
ėstyti kas 10
kas 50 m ž
60 receptor

akymu Nr. 
-3827 su vė
s atliekamas

sakymu Nr. 
klaidos ska
imybės pask
tilis nuo va
yta apskaič
ido, lakių o
tibio, arsen

r furanų 1 v

mų teršalų 
ore ribojama
11 įsakymu
rtintomis „A
anglies mon
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etu „ISC-
mpleksų 

ektoriaus 
nkos orui 

modelis 

ologinės 
rnyba (9 

keturių 
aplinkos 

tomuose 
ų skaidos 
sutampa 
0°, t.y. 36 
žingsniu, 
rių. 

591/640 
ėlesniais 
s taikant 

AV-200 
ičiavimo 
kaičiuoti 
landinių 
iuotoms 
rganinių 

no, švino 
valandos 

ribinės 
as pagal 

u Nr. D1-
Aplinkos 
noksidu, 
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Lentelė 4

Teršalo p

Anglies m

Azoto dio

Kietosios

Kietosios

Sieros dio

Lakūs org

Amoniak

Vandenil

Vandenil

Kadmis i

Talis ir jo

Gyvsidab

Stibis ir jo

Arsenas i

Švinas ir 

Chromas

Kobaltas

Varis ir jo

Mangana

Nikelis ir 

Vanadis i

Dioksina

Furanai  

Sieros rū

Sieros va

Natrio ša

1
‐LR aplink
apskaitos 

2‐ vidutinė
(Žin. 2006

3‐ ribinė ve
ore“ (Žin. 

Aplinko
pateikia

kogeneracinės

 

.2.8. Išmetamų

pavadinimas 

monoksidas 

oksidas 

s dalelės (KD10

s dalelės (KD2,

oksidas 

ganiniai jung

kas 

lio chloridas 

lio fluoridas 

r jo junginiai 

o junginiai 

bris 

o junginiai 

ir jo junginiai 

jo junginiai 

s ir jo junginia

 ir jo junginia

o junginiai 

as ir jo jungin

jo junginiai 

ir jo junginiai 

i  

gštis 

andenilis 

armas 

kos ministerijos
ir jų išmetamo 

ė metinė siektin
6, Nr. 41‐1486))

ertė pagal HN 3
2008, Nr. 145‐5

os oro terša
ami 4.2.9 len

s jėgainės pov

ų teršalų ribin

Rib

pu

- 

20

0) - 

,5) - 

35

iniai 50

20

20

20

- 

- 

0,9

10

- 

- 

ai 1,5

ai - 

- 

niai 10

- 

- 

- 

10

30

8 

10

s 2000 m. balan
kiekio mažinim

na ribinė vertė 
; 

35:2007 „Didžia
5858, su vėlesn

lų sklaidos 
ntelėje. 

veikio aplinkai 

ės koncentrac

binės aplinko

usės valandos

0 

0 

001 

0 

0 

 

93 

 

5 

 

  

0 

 

ndžio 20 d. rašt
mo galimybių" p

(Aplinkos oro u

ausia leidžiama 
niais pakeitimai

modeliavim

vertinimo ata

cijų vertės 

s oro užterštu

paros

10000 

-

50 

-

125 

-

40

200

5

-

-

-

-

-

-

1,5

1

2

1

-

1

-

-

100

-

-

e Nr. 60‐05‐165
pateikta momen

užterštumo arse

cheminių med
s). 

mo rezultata

askaita 

umo vertės, μ

55 „Dėl lakiųjų 
ntinė ribinė ver

enu, kadmiu, ni

žiagų (teršalų) 

ai ir jų paly
 

g/m3

metų

-

40

40

25

20

-

-

-

0,0052 

-

-

-

0,0062 

0,5

-

-

-

-

0,022 

-

-

-

-

-

-

organinių jungi
rtė; 

keliu ir benzo(a

koncentracija g

yginimas su 

inių (LOJ) norm

a)pirenu siektin

gyvenamosios a

ribinėmis v
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mavimo, 

nos vertės, 

aplinkos 

vertėmis 



 

L
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A

A
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V

G
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Lentelė 4.2.9. Apska

Teršalas 

Anglies monoksid

Azoto dioksidas (N

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Sieros dioksidas (S

Lakūs organiniai ju
(LOJ) 

Amoniakas 

Vandenilio chlorid

Vandenilio fluorid

Kadmis, talis 

Gyvsidabris ir jo ju

Stibis ir jo junginia

Arsenas ir jo jungi

cinės jėgainės pove

 

aičiuotos didžiausi

Rib

vidu

das (CO) 8 va

NO2) 1 va

me

KD10) par

me

KD2.5) me

SO2) 1 va

par

unginiai pus

pus

das pus

das pus

me

unginiai pus

ai pus

niai me

eikio aplinkai vertin

ios aplinkos oro ter

inė vertė 

urkis 

alandų 

alandos 

tų 

ros 

tų 

tų 

alandos 

ros 

sės valandos

sės valandos

sės valandos

sės valandos

tų 

sės valandos

sės valandos

tų 

nimo ataskaita 

ršalų koncentracijo

PŪV v

Apska
konce
never

C mak

[μg/m3] [μg/m

10000 22,06

200 13,98

40 0,639

50 1,416

40 0,631

25 0,316

350 35,33

125 12,240

5000 1,01

200 0,616

200 2,464

20 0,164

0,005 0,0012

0,9 0,021

10 0,021

0,006 0,0012

os 

vystymo alternat

aičiuotos didžiausi
entracijos 
rtinant foninės tarš

ks C maks/ 
ribinė vert

m3] [vnt. dalim

0,002

0,070

0,016

0,028

0,016

0,013

0,101

0 0,098

0,000

0,003

0,012

0,008

2 0,240

0,023

0,002

2 0,200

tyva Nr. 2

ios 

šos 

Apskaičiuot
koncentrac
foninę taršą

tė 
C maks 

mis] [μg/m3] 

422,25 

61,10

32,45

35,79

35,23

0,340

48,28

17,63

674,8

135,0

5,657

0,378

0,0038 

0,047

0,047

0,0038 

tos didžiausios 
ijos įvertinus 

ą 

C maks/ 
ribinė vertė 

[vnt. dalimis]

0,042

0,306

0,811

0,716

0,881

0,014

0,138

0,141

0,135

0,675

0,028

0,019

0,760

0,052

0,005

0,633

PŪV vystymo alt

Apskaičiuotos did
koncentracijos ne
foninės taršos 

C maks C m
ribin

[μg/m3] [vnt

16,97 0,00

14,59 0,07

0,7 0,01

1,895 0,03

0,834 0,02

0,417 0,01

25,92 0,07

11,320 0,09

2,019 0,00

1,347 0,00

5,387 0,02

0,359 0,01

0,0028 0,56

0,045 0,05

0,045 0,00

0,0028 0,46

ternatyva Nr. 3

džiausios 
evertinant 

Apsk
konc
fonin

maks/ 
nė vertė 

C ma

t. dalimis] [μg/m

02 422

73 62,7

18 32,44

38 36,30

21 35,45

17 0,441

74 39,14

91 15,54

00 674,8

07 135,0

27 7,824

18 0,522

60 0,004

50 0,064

05 0,064

67 0,004
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kaičiuotos didžiaus
centracijos įvertinu
nę taršą 

aks C maks/ 
ribinė ve

m3] [vnt. dali

0,042 

0,314 

4 0,811 

0 0,726 

5 0,886 

1 0,018 

4 0,112 

4 0,124 

8 0,135 

0 0,675 

4 0,039 

2 0,026 

488 0,976 

4 0,071 

4 0,006 

488 0,813 

sios 
us 

ertė 

imis] 



 

T

Š

C

V

M

V

S

S

 

 

Vilniaus kogenerac

Teršalas 

Švinas ir jo jungin

Chromas ir jo jung

Kobaltas ir jo jung

Varis ir jo junginia

Manganas ir jo jun

Vanadis ir jo jungi

Nikelis ir jo jungin

Dioksinai ir furana

Sieros rūgštis 

Sieros vandenilis 

Natrio hidroksidas

cinės jėgainės pove

 

Rib

vidu

iai me

giniai pus

giniai par

i par

nginiai pus

niai par

niai me

ai pus

pus

pus

s pus

eikio aplinkai vertin

inė vertė 

urkis 

tų 

sės valandos

ros 

ros 

sės valandos

ros 

tų 

sės valandos

sės valandos

sės valandos

sės valandos

nimo ataskaita 

PŪV v

Apska
konce
never

C mak

[μg/m3] [μg/m

0,5 0,0012

1,5 0,021

1 0,021

2 0,021

10 0,021

1 0,021

0,02 0,0012

10 4,1E-0

300 0,0073

8 0,003

10 0,0054

vystymo alternat

aičiuotos didžiausi
entracijos 
rtinant foninės tarš

ks C maks/ 
ribinė vert

m3] [vnt. dalim

2 0,002

0,014

0,021

0,011

0,002

0,021

2 0,060

09 4,1E-10

3 0,00002

0,0004

4 0,0005

tyva Nr. 2

ios 

šos 

Apskaičiuot
koncentrac
foninę taršą

tė 
C maks 

mis] [μg/m3] 

0,0038 

0,047

0,037

0,037

0,047

0,037

0,0038 

9,2E-09 

0,0073 

0,042

0,0054 

tos didžiausios 
ijos įvertinus 

ą 

C maks/ 
ribinė vertė 

[vnt. dalimis]

0,008

0,031

0,037

0,019

0,005

0,037

0,190

9,2E-10

0,00002

0,005

0,001

PŪV vystymo alt

Apskaičiuotos did
koncentracijos ne
foninės taršos 

C maks C m
ribin

[μg/m3] [vnt

0,0028 0,00

0,045 0,03

0,043 0,04

0,043 0,02

0,045 0,00

0,043 0,04

0,0028 0,14

9,00E-09 9,0E

0,0074 0,00

0,003 0,00

0,0054 0,00

ternatyva Nr. 3

džiausios 
evertinant 

Apsk
konc
fonin

maks/ 
nė vertė 

C ma

t. dalimis] [μg/m

06 0,004

30 0,064

43 0,053

22 0,053

05 0,064

43 0,053

40 0,004

E-10 1,30E

00 0,007

00 0,042

01 0,005
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kaičiuotos didžiaus
centracijos įvertinu
nę taršą 

aks C maks/ 
ribinė ve

m3] [vnt. dali

488 0,010 

4 0,043 

3 0,053 

3 0,027 

4 0,006 

3 0,053 

488 0,244 

E-08 1,3E-09 

74 0,000 

2 0,005 

54 0,001 

sios 
us 

ertė 

imis] 
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PŪV vy

Vertinan
matema
viršijam
vanadži
vertės b
paros v
vidurkio
nuo 4x1

Didžiau
taršos š
metų v
vidurkio
valando
koncen

PŪV vy

Vertinan
matema
viršijam
vanadži
vertės b
koncen
7%. Lik
ribinės v

Didžiau
taršos š
metų v
arseno, 
koncen
metų vi
1 valan
koncen

Didžiau
atstumu
– teršalų

12 pried
organin

 

4.2.5 

Vilniaus
aplinko
valymo 

 

kogeneracinės

 

ystymo alte

nt PŪV vys
atinio mode

mos. Didžiau
io metų vid
bei 20% ars
vidurkio ko
o koncentra
10-8 iki 6% ri

usios apskaič
šaltiniai) taip
vidurkio kon
o koncentra
os vidurkio
tracijos buv

ystymo alte

nt PŪV vys
atinio mode

mos. Didžiau
io metų vid
bei 47% arse
tracijos siek

kusių teršalų
vertės. 

usios apskaič
šaltiniai) taip
idurkio kon

švino, ch
tracija sieki
idurkio kon
ndos vidurk
tracijos buv

usios teršalų
u nuo PŪV p
ų koncentra

de pateikiam
nių junginių,

 Povei
s kogenerac
s orą išmeta
įrenginiai ir

s jėgainės pov

ernatyva Nr

stymo alter
eliavimo rez
sia bendra 

durkio konc
enui ir jo ju

oncentracijo
acija - 7%. L
binės vertės

čiuotos terš
p pat nei vi
ncentracija 
acija siekia 

o koncentra
vo mažesnės

ernatyva Nr

stymo alter
eliavimo rez
sia bendra 

durkio konc
enui ir jo ju
kia apie 9% 
ų apskaičiu

čiuotos terš
p pat nei vi

ncentracija s
hromo, kob
ia 97% kad
centracija s
kio koncen
vo mažesnės

ų koncentrac
planuojamo
acijos pasteb

mi abiejų al
, amoniako,

kio sum
cinėje jėgain
amus teršalu
r kitos taršo

veikio aplinkai 

r. 2 

rnatyvos Nr
zultatus, ma
stibio, arsen

centracija si
unginiams t
os siekia ap
Likusių terš
s. 

šalų koncen
eno teršalo
siekia 88%
81%, 1 val

acija siekia
s ir siekė nu

r. 3 

rnatyvos Nr
zultatus, ma
stibio, arsen

centracija si
nginiams ta
ribinės vertė
otos didžia

šalų koncen
eno teršalo
siekia 88%, 
balto, vario

dmiui ir jo j
iekia 81%, 1

ntracija siek
s ir siekė nu

cijos, abiejų
os naudoti ž
bimai mažėj

ternatyvų a
, kadmio ir t

ažinimo
nėje dūmų i
us iki teisės 
s prevencijo

vertinimo ata

r. 2 atveju 
atyti, kad ne
no, švino, ch
ekia 24% k

taikomos rib
pie 10% rib
šalų apskaič

tracijos su į
 atveju ribin

%, paros - 7
andos - 31

a 68% ribi
o  9x10-8 iki 

r. 3 atveju 
atyti, kad ne
no, švino, ch
ekia 56% k

aikomos rib
ės, azoto di

ausios konc

tracijos su į
 atveju ribin
paros - 73%

o, mangan
junginiams 
1 valandos -
kia 68% rib
o 9x10-8 iki 8

 alternatyvų
žemės sklyp
ja ir susilygi

azoto dioksi
talio, arseno

o priemo
švalymui bu
aktuose nu

os priemonė

askaita 

išmetamų 
ei vieno ter
hromo, kob

kadmiui ir jo
binės vertės
binės vertės
čiuotos didž

įvertinta fon
nių verčių n

72% ribinės
% ribinės v
nės vertės
76% ribinės

išmetamų 
ei vieno ter
hromo, kob

kadmiui ir jo
inės vertės. 
oksido 1 va
entracijos i

įvertinta fon
nių verčių n
% ribinės ve
no, nikelio 

taikomos r
- 31% ribinė

binės vertė
81% ribinės

ų atveju, bu
po dalies ter
ina su fonin

do, kietųjų 
o sklaidos že

nės 
us parinktos

ustatytų ribin
ės pateikiam

teršalų skl
ršalo atveju 

balto, vario, 
o junginiam
s. Sieros dio
s, azoto di
žiausios kon

nine tarša (e
neviršija. Kie
 vertės. Az
vertės. Amo
s. Likusių t
s vertės. 

teršalų skl
ršalo atveju 

balto, vario, 
o junginiam
Sieros diok

landos vidu
r tesiekė  

nine tarša (e
neviršija. Kie
ertės. Didžia

ir vanadž
ribinės vert
ės vertės. A

ės. Likusių 
s vertės. 

vo apskaičiu
ritorijos ribų
e tarša. 

dalelių, sier
emėlapiai. 

s valymo sis
nių verčių. A

mos 4.2.10 le

aidos aplin
ribinės ver

mangano, n
ms taikomos
oksido 1 val

oksido 1 v
ncentracijos

esami ir pla
etųjų dalelių
oto dioksid

oniako didž
teršalų did

aidos aplin
ribinės ver

mangano, n
ms taikomos
ksido paros 
urkio koncen
nuo 9x10-8 

esami ir pla
etųjų dalelių
ausia bendr
žio metų 
tės. Azoto d
moniako di
teršalų did

uotos iki 70
ų. Didesniu a

ros dioksido

stemos, išva
Aplinkos oro
entelėje. 
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nkos ore 
rtės nėra 
nikelio ir 
s ribinės 
andos ir 

valandos 
s tesiekė  

nuojami 
ų (KD10) 
do metų 
žiausia 1 
džiausios 

nkos ore 
rtės nėra 
nikelio ir 
s ribinės 
vidurkio 

ntracija - 
iki 14% 

nuojami 
ų (KD10) 
ra stibio, 
vidurkio 
dioksido 
džiausia 

džiausios 

0-800 m 
atstumu 

o, lakiųjų 

alančios į 
o teršalų 



 

L

Vilniaus kogenerac

Lentelė 4.2.10. Apli

Taršos šaltinio, į
kurį patenka pro
valymo įrenginį
praėjęs dujų
srautas, Nr. 
1 

001-01 (atliekų
deginimo 
įrenginys) 

cinės jėgainės pove

 

inkos oro teršalų va

į 
o 
į 

ų 

Valymo įrengin

Pavadinimas ir 

2 

ų Išmetamųjų 
neregeneracin
įrenginys, k
negesintas kalk
filtras 

selektyvus nek
amoniako tirpa

eikio aplinkai vertin

alymo įrenginiai ir k

niai  

paskirties apibūd

dujų valymo
is pusiau sa

kaip reagentus 
kes ir aktyviąją an

katalitinis NOx valy
alą katile 

nimo ataskaita 

kitos taršos preven

inimas

PŪV v
o įrenginys: 
auso valymo 

naudojantis 
glį ir rankovinis 

ymas įpurškiant 

ncijos priemonės 

Valymo 
(nukenks

kodas pavadini

3 4

vystymo alternat
90/54 kietosios

chloro va

fluoro va

sieros dio

kadmis ir

talis ir jo 

gyvsidab

stibis ir jo

arsenas i

švino jun

chromas 

kobaltas

varis ir jo

mangana

nikelis ir j

vanadis

dioksinai

furanai

90 azoto ok

įrenginyje 
sminami) teršalai 
mas

yva Nr.2
s dalelės (A)

andenilis

andenilis 

oksidas (A)

r jo junginiai 

junginiai

bris ir jo junginiai 

o junginiai

r jo junginiai 

nginiai

šešiavalentis 

o junginiai

as

jo junginiai

i

sidai (A)

valomi Po valy

kodas vidut.v
mg/m

5 8

6493 10

440 10

862 1

1753 50

3211 0,05

7911

1024 0,05

4112 0,5

217

2094

2721

3401

4424

3516

1589

2023

7866 0,1 ng/

7875

250 200

ymo

vienk. 
3 

t/metus

9

18,835 

18,835 

1,884 

94,176 
0,094

0,094 
0,942

/Nm3 1,9E-07

376,704

Projektinis 
valymo 
efektyvum

10

99,7

95,8

80,0

79,9

95,0

90,0

99,7

90,0

46,0

141

as



 

Vilniaus kogenerac

Taršos šaltinio, į
kurį patenka pro
valymo įrenginį
praėjęs dujų
srautas, Nr. 
1 

001-02 (biokuro
deginimo 
įrenginys) 
003 

004 

005 

006 

008 

009 

010 

011 

012 

cinės jėgainės pove

 

į 
o 
į 

ų 

Valymo įrengin

Pavadinimas ir 

2 

o elektrostatinis 
įrenginys 

dvigubo va
filtras+aktyvuo

dvigubo va
filtras+aktyvuo

dvigubo va
filtras+aktyvuo

dvigubo va
filtras+aktyvuo

filtras 

filtras 

filtras 

filtras 

filtras 

eikio aplinkai vertin

niai  

paskirties apibūd

filtras arba s

alymo įrenginy
ota anglis) 

alymo įrenginy
ota anglis) 

alymo įrenginy
ota anglis) 

alymo įrenginy
ota anglis) 

nimo ataskaita 

inimas

sauso valymo 

ys (sintetinis 

ys (sintetinis 

ys (sintetinis 

ys (sintetinis 

Valymo 
(nukenks

kodas pavadini

3 4

56 kietosios

56 amoniak

kietosios

LOJ

sieros va

56 amoniak

kietosios

LOJ

sieros va

56 amoniak

kietosios

LOJ

sieros va

56 amoniak

kietosios

LOJ

sieros va

56 kietosios

56 kietosios

56 kietosios

56 kietosios

56 kietosios

įrenginyje 
sminami) teršalai 
mas

s dalelės (A)

kas

s dalelės (C)

ndenilis

kas

s dalelės (C)

ndenilis

kas

s dalelės (C)

ndenilis

kas

s dalelės (C)

ndenilis

s dalelės (C)

s dalelės (C)

s dalelės (C)

s dalelės (C)

s dalelės (C)

valomi Po valy

kodas vidut.v
mg/m

5 8

6493 20

134 0,0006

4281 0,0006

308 0,0122

1778 0,0003

134 0,0006

4281 0,0006

308 0,0122

1778 0,0003

134 0,0006

4281 0,0006

308 0,0122

1778 0,0003

134 0,0006

4281 0,0006

308 0,0122

1778 0,0003

4281 10

4281 10

4281 10

4281 10

4281 10

ymo

vienk. 
3 

t/metus

9

81,514

66 g/s 0,002

6 g/s 0,002

27 g/s 0,034

39 g/s 0,001

66 g/s 0,002

6 g/s 0,002

27 g/s 0,034

39 g/s 0,001

66 g/s 0,002

6 g/s 0,002

27 g/s 0,034

39 g/s 0,001

66 g/s 0,002

6 g/s 0,002

27 g/s 0,034

39 g/s 0,001

0,043

0,0001

0,001

0,001

1,526

Projektinis 
valymo 
efektyvum

10

99,0

99

99

99

99

99

99

99

99

99

142

as



 

Vilniaus kogenerac

Taršos šaltinio, į
kurį patenka pro
valymo įrenginį
praėjęs dujų
srautas, Nr. 
1 

013 

014 

015 

016 

001 

cinės jėgainės pove

 

į 
o 
į 

ų 

Valymo įrengin

Pavadinimas ir 

2 

filtras 

filtras 

filtras 

filtras 

Išmetamųjų 
neregeneracin
įrenginys, k
negesintas kalk
filtras 

eikio aplinkai vertin

niai  

paskirties apibūd

dujų valymo
is pusiau sa

kaip reagentus 
kes ir aktyviąją an

nimo ataskaita 

inimas

PŪV v
o įrenginys: 
auso valymo 

naudojantis 
glį ir rankovinis 

Valymo 
(nukenks

kodas pavadini

3 4

60 kietosios

61 kietosios

62 kietosios

63 kietosios

vystymo alternat
90/54 kietosios

chloro va

fluoro va

sieros dio

kadmis ir

talis ir jo 

gyvsidab

stibis ir jo

arsenas i

švino jun

chromas 

kobaltas

varis ir jo

mangana

nikelis ir j

vanadis

dioksinai

furanai

įrenginyje 
sminami) teršalai 
mas

s dalelės (C)

s dalelės (C)

s dalelės (C)

s dalelės (C)

yva Nr.3
s dalelės (A)

andenilis

andenilis 

oksidas (A)

r jo junginiai 

junginiai

bris ir jo junginiai 

o junginiai

r jo junginiai 

nginiai

šešiavalentis 

o junginiai

as

jo junginiai

i

valomi Po valy

kodas vidut.v
mg/m

5 8

4281 10

4281 10

4281 10

4281 10

6493 10

440 10

862 1

1753 50

3211 0,05

7911

1024 0,05

4112 0,5

217

2094

2721

3401

4424

3516

1589

2023

7866 0,1 ng/

7875

ymo

vienk. 
3 

t/metus

9

0,326

0,653

0,218

0,218

30,528

30,528

3,0528

152,64

0,153

0,153 
1,526

/Nm3 3,05-07

Projektinis 
valymo 
efektyvum

10

99

99

99

99

99,7

95,8

80,0

79,9

95,0

90,0

99,7

90,0

143

as



 

 

Vilniaus kogenerac

Taršos šaltinio, į
kurį patenka pro
valymo įrenginį
praėjęs dujų
srautas, Nr. 
1 

003 

004 

005 

006 

008 

009 

010 

011 

012 

cinės jėgainės pove

 

į 
o 
į 

ų 

Valymo įrengin

Pavadinimas ir 

2 

selektyvus nek
amoniako tirpa
dvigubo va
filtras+aktyvuo

dvigubo va
filtras+aktyvuo

dvigubo va
filtras+aktyvuo

dvigubo va
filtras+aktyvuo

filtras 

filtras 

filtras 

filtras 

filtras 

eikio aplinkai vertin

niai  

paskirties apibūd

katalitinis NOx valy
alą katile 
alymo įrenginy
ota anglis) 

alymo įrenginy
ota anglis) 

alymo įrenginy
ota anglis) 

alymo įrenginy
ota anglis) 

nimo ataskaita 

inimas

ymas įpurškiant 

ys (sintetinis 

ys (sintetinis 

ys (sintetinis 

ys (sintetinis 

Valymo 
(nukenks

kodas pavadini

3 4

90 azoto ok

56 amoniak

kietosios

LOJ

sieros va

56 amoniak

kietosios

LOJ

sieros va

56 amoniak

kietosios

LOJ

sieros va

56 amoniak

kietosios

LOJ

sieros va

56 kietosios

56 kietosios

56 kietosios

56 kietosios

56 kietosios

įrenginyje 
sminami) teršalai 
mas

sidai (A)

kas

s dalelės (C)

ndenilis

kas

s dalelės (C)

ndenilis

kas

s dalelės (C)

ndenilis

kas

s dalelės (C)

ndenilis

s dalelės (C)

s dalelės (C)

s dalelės (C)

s dalelės (C)

s dalelės (C)

valomi Po valy

kodas vidut.v
mg/m

5 8

250 200

134 0,0006

4281 0,0006

308 0,0122

1778 0,0003

134 0,0006

4281 0,0006

308 0,0122

1778 0,0003

134 0,0006

4281 0,0006

308 0,0122

1778 0,0003

134 0,0006

4281 0,0006

308 0,0122

1778 0,0003

4281 10

4281 10

4281 10

4281 10

4281 10

ymo

vienk. 
3 

t/metus

9

610,560

66 g/s 0,002

6 g/s 0,002

27 g/s 0,034

39 g/s 0,001

66 g/s 0,002

6 g/s 0,002

27 g/s 0,034

39 g/s 0,001

66 g/s 0,002

6 g/s 0,002

27 g/s 0,034

39 g/s 0,001

66 g/s 0,002

6 g/s 0,002

27 g/s 0,034

39 g/s 0,001

0,043

0,0001

0,001

0,001

1,526

Projektinis 
valymo 
efektyvum

10

46,0

99

99

99

99

99

99

99

99

99

144

as
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Siūlomi
4.2.11 le

Lentelė 4

Teršalo 

PŪV vy
amonia

amonia

amonia

amonia

amonia

anglies 

anglies 

anglies 

arsenas
chroma
kobalta
mangan
nikelis i
ir jo jun
junginia
junginia
junginia
azoto o

azoto o

azoto o
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avivaldybės 
gio) analizei
rodiklių sist

veikio aplinkai 

nformacijos 
valomojo s

ų apsaugos 
amosios vie

kaičiuoti ser
siai yra stat

us. 

katos būklę
s aktualūs r

zacijos duo
atspindi d

ė, gyventojų

ės sveikatos 

i: 

; 

klis; 

is; 

ojų prieaugi

o rodikliai: 

umas; 

mo struktūr

o rodikliai: 

struktūra; 

am tikrų ligų

entojų d
planuojamo
inės demog
nė-ekonom

departame
sudarė18,3

2 proc. - m
7 m. sudarė

s – 47,8 pro
m. – 24,9 p

gyventojų 
i naudojam
temos paim

vertinimo ata

centras ska
sveikatos dr
reikalavimų

etos adreso,
gamumo ro
tistiškai nep

ę nagrinėjam
rodikliai, ku

omenimis, 
demografin

ų sergamum

būklę pasir

io rodiklis; 

ra; 

ų (priežasčių

emograf
s naudoti ž

grafinės situ
minė aplinka

ento duome
3 proc. Liet

moterys. Lyg
ė 18,1 proc

oc. visų mot
proc., 65 m. 

demografi
i iš Higieno
ti rodikliai.

askaita 

aičiuoja gyv
raudimo inf

ų Higienos in
 tik savivald

odikliai yra 
patikimi dė

mi Vilniaus 
urie palygin

informatyv
niai, gimsta
mo bei ligot

rinkti šie visu

ų) 100 000-č

finė pad
žemės sklyp
uacijos kitim
). 

enimis, 2014
uvos popu

ginant su a
. visų Vilnia
terų. 18 – 4
ir vyresnio 

nių proces
os instituto 

ventojų serg
formacinės 
nstituto Sve
dybės kodą,
savivaldybė
l mažo gyv

miesto savi
nami su Lie

viausiai tam
mumo, mi

tumo rodikl

uomenės sv

čių gyventoj

ėtis 
po dalies te

mo tendencij

4 m. pradži
liacijos. 44,

ankstesniais
aus miesto g
44 m. amžia

amžiaus as

ų (gimstam
Sveikatos i

gamumo rod
sistemos S

eikatos infor
, todėl smu
ė. Smulkių t
ventojų ir m

ivaldybės te
etuvos Resp

m tikros te
rtingumo r
liai, nedarb

veikatos rod

jų. 

eritorija yra 
jos panašio

ioje Vilniaus
8 proc. Viln

s metais gy
gyventojų, v

aus asmenys
smenys – 15

mumo, mirt
nformacinio
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diklius iš 
SVEIDRA 
rmacijos 
lkiausias 
teritorijų 

mažo kai 

eritorijos 
publikos 

eritorijos 
rodikliai, 
ingumo, 

dikliai: 

Vilniaus 
s, kaip ir 

s mieste 
niaus m. 
yventojų 
vaisingo 
s sudarė 
5,5 proc. 

ingumo, 
o centro 
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Metai 

2001 

2002 

2003 

kogeneracinės

 

.9.2. Gimstam

Metai 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

9.4. Gimstam

.9.3. Mirtingum

8

9

10

11

12

13

2000

s jėgainės pov

mumas 1000-či

Šaltinis: 

mumas 1000-

mas 1000-čiui

Viln

9,13

9,34

9,77

200

veikio aplinkai 

iui gyventojų

V

1

1

1

1

1

1

Higienos institu

-čiui gyvento

i gyventojų 

nius 

3 

4 

7 

05

vertinimo ata

Vilnius

8,05

8,18

8,44

8,79

9,2

9,97

10,4

11,39

12,02

12,38

12,09

11,89

11,68

uto Sveikatos in

ojų. 

2010

askaita 

nformacinio ce

Liet

11,6

11,9

12

2015

L

ntro Lietuvos sv

uva

64

93

2

Lietuva 

8,98 

8,58 

8,78 

8,82 

8,88 

9,05 

9,29 

9,86 

10,17 

9,9 

10 

10,19 

10,1 

 

veikatos rodikli

2020

Vilnius
Lietuva
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ių sistemos 
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2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Pav.  4.9

Lentelė 4

kogeneracinės

 

9.5. Mirtingu

.9.4. Natūralu

Metai 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

9

10

11

12

13

14

15

2000

s jėgainės pov

9,45

10,1

11,2

11,3

10,9

10,6

10,4

10,6

10,7

10,7

Šaltinis: 

umas 1000-či

s prieaugis 10

200

veikio aplinkai 

5 

13 

2 

38 

91 

61 

47 

63 

72 

79 

Higienos institu

iui gyventojų

000- čiui gyven

V

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

05

g

vertinimo ata

uto Sveikatos in

ų. 

ntojų 

Vilnius

‐1,08

‐1,15

‐1,33

‐0,66

‐0,93

‐1,23

‐0,98

0,48

1,41

2010

gy

askaita 

12,2

13,1

13,7

14,1

13,7

13,2

13,6

13,5

13,7

14,0

nformacinio ce

2015

y jų

24

8

7

2

71

29

6

55

7

03

ntro Lietuvos sv

L

 

veikatos rodikli

Lietuva 

‐2,65 

‐3,35 

‐3,22 

‐3,43 

‐4,3 

‐4,65 

‐4,83 

‐3,84 

‐3,12 

2020

Vilnius
Lietuva

212

ių sistemos 
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Vilniaus
Lietuvo
tačiau n
natūrala
savivald
Lietuvo

Lentelė 4

Vietov

pavadin

Lietuva 

Vilnius  

Šalt

Mirting
Vilniaus
sistemo

4.9.3
Nagrinė
sistemo
(Šaltinis

Lentelė 4

kogeneracinės

 

2010 

2011 

2012 

2013 

s miesto sav
os atitinkam
nuo 2008 m
aus prieaug
dybėje maže

os neigiamus

.9.5. Mirtingum

vės 

imas 

M

100

tinis: Lietuvis Re

umas nuo 
s mieste ma
os ligos yra d

.2. Gyve
ėjami aktual
os, kraujota
s: Higienos i

.9.6. Bendrasis

Metai 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

s jėgainės pov

Šaltinis: 

vivaldybėje 
mą rodiklį. M

etų šis rodik
gio rodiklius
esni už atiti
s natūralaus

mas pagal prie

Mirusiųjų sk. 

0000‐čių gyv. 

1403,5 

1079,2 

espublikos svei

piktybinių 
ažesnis už L
dažniausia L

ntojų se
lūs Vilniaus 

akos, kvėpa
nstituto Sve

s sergamumas

veikio aplinkai 

Higienos institu

gimstamum
Mirtingumo 
klis buvo m
s nagrinėja
nkamą Lietu
s prieaugio 

ežastis 2013 m

Piktybini

navika

266,2

216,4

katos apsaugos

navikų, kr
ietuvos gyv

Lietuvos gyv

ergamum
miesto sav

avimo, virš
eikatos info

s nervų sistem

V

6

6

7

7

8

8

8

8

8

1

1

9

vertinimo ata

1,91

1,47

1,17

0,88

uto Sveikatos in

mo rodiklis 
rodiklis eil

ažesnis už g
mame mie
uvos rodiklį
rodiklius. 

metais 

iai 

i 

Krau

sistem

7

5

s ministerija hig
gyventoj

raujotakos, 
ventojų mirt
ventojų mirt

mo rodik
ivaldybės g
kinimo sist
rmacinio ce

mos ligomis 100

Vilnius

66,02

68,17

72,65

76,34

83,74

80,45

84,16

85,65

89,33

95,8

05,82

102,6

98,17

askaita 

nformacinio ce

eilę metų m
lę metų bu
gimstamum
ste. Mirting
, kas įtakoja

Mirties p

ujotakos 

mos ligos 

789,8

567,6

gienos instituto
jų sveikata ir sv

kvėpavimo
tingumą nu
ties priežast

lių anali
yventojų se
temų serga

entro Lietuvo

00-čiui gyvent

ntro Lietuvos sv

mažai kito 
uvo didesni

mo rodiklį, ka
gumo rodik
a ir ženkliai m

priežastys

Kvėpavimo

sistemos lig

49,7

26,2

 sveikatos infor
veikatos priežiū

o ir virškin
uo atitinkam
tis. 

zė 
ergamumo, 
amumo ir 
os sveikatos

tojų 

L

1

‐3,69 

‐3,56 

‐3,51 

‐3,93 

veikatos rodikli

ir buvo did
s už gimst

as įtakojo te
kliai Vilniaus
mažesnius n

o 

gos 

Virš

sistem

7

6

rmacijos centra
ūros įstaigų veik

nimo sistem
mų ligų. Krau

t.y. centrinė
ligotumo 

s rodiklių sis

Lietuva 

57,91 

59,9 

64,47 

69,08 

71,9 

75,67 

82,31 

86,68 

86,66 

90,38 

95,96 

97,79 

102,69 
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ių sistemos 

esnis už 
amumo, 

eigiamus 
s miesto 
nei visos 

kinimo 

mos ligos 

75,5

66,9

as. Lietuvos 
kla 2013 m.  

mos ligų 
ujotakos 

ės nervų 
rodikliai 

stema). 
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Asmenų
laikotar
serganč
2007-20

kogeneracinės

 

9.6. Bendrasi

s miesto sav
os atitinkamą
dybėje serga

.9.7. Asmenų, 

Metai 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

ų, serganči
rpiu Lietuvo
čiųjų nervų 
009 metais. 

50

60

70

80

90

100

110

2000

s jėgainės pov

Šaltinis: 

is sergamum

vivaldybėje e
ą rodiklį, išs
amumas ne

sergančių ner

Šaltinis: 

ų nervų sis
oje, Vilniau
sistemos lig

veikio aplinkai 

Higienos institu

mas nervų sis

eilę metų se
skyrus 2008,
ervų sistemo

rvų sistemos lig

Vi

6

64

6

70

7

74

7

78

80

8

10

10

10

Higienos institu

stemos ligo
us miesto 
gomis rodikl

2005

g

vertinimo ata

uto Sveikatos in

stemos ligom

ergamumas
, 2013 meta

os ligomis au

gomis (G00-G

lnius

3,51

4,26

7,95

0,79

6,49

4,31

7,28

8,28

0,78

5,39

00,60

03,11

00,31

uto Sveikatos in

omis, skaič
savivaldybė

lis yra dides

2010

(

askaita 

nformacinio ce

mis 1000-čiui

s nervų siste
ais. Kaip ir v
uga. 

G99), skaičius 1

nformacinio ce

ius bei rod
ėje augo. 
snis už atitin

2015

) g

ntro Lietuvos sv

i gyventojų. 

emos ligomi
isoje Lietuv

1000-čiui gyve

L

ntro Lietuvos sv

diklis pasku
Vilniaus m

nkamą Lietu

2020

gy

 

veikatos rodikli

is buvo maž
voje, Vilniaus

ntojų 

Lietuva 

56,8 

58,67 

62,56 

66,42 

69,02 

72,08 

78,07 

81,46 

81,16 

83,8 

90,99 

95,95 

98,66 

veikatos rodikli

utinio dešim
mieto saviva
uvos rodiklį, 

0

Vilnius
Lietuva

214

ių sistemos 

žesnis už 
s miesto 

ių sistemos 

mtmečio 
aldybėje 
išskyrus 
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Sergam
auga. 2
ligomis 

Lentelė 4

kogeneracinės

 

.9.8. Bendrasis

Metai 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

9.7. Bendrasi

mumas krauj
2001-2013 
rodiklis išlie

.9.9. Asmenų, 

Metai 

2001 

150

200

250

300

350

400

2000

s jėgainės pov

s sergamumas

Šaltinis: 

is sergamum

jotakos siste
metais Viln

eka mažesn

sergančių kra

2

veikio aplinkai 

s kraujotakos 

V

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Higienos institu

mas kraujota

emos ligom
niaus miest
is už atitink

aujotakos siste

Vi

13

2005

g

vertinimo ata

sistemos ligom

Vilnius

174,5

76,23

92,35

98,96

09,63

11,27

08,75

18,24

32,58

49,95

59,64

66,69

71,34

uto Sveikatos in

akos sistemo

mis Lietuvoj
to savivaldy
amą Lietuvo

emos ligomis (

lnius

32,21

2010

( )

askaita 

mis 1000-čiui g

nformacinio ce

s ligomis 10

e, taip pat 
ybėje serga
os rodiklį. 

(I00-I99), skaič

2015

gy

gyventojų 

L

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

ntro Lietuvos sv

00-čiui gyve

Vilniaus mi
amumo kra

čius 1000-čiui g

L

1

2020

Lietuva 

182,06 

192,58 

205,75 

223,01 

234,89 

249,62 

259,66 

278,22 

290,39 

310,66 

323,46 

336,42 

354,98 

 

veikatos rodikli

entojų. 

iesto saviva
aujotakos s

gyventojų 

Lietuva 

131,04 

0

Vilnius
Lietuva
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ių sistemos 

aldybėje, 
sistemos 
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Asmenų
laikotar
sistemo

Lentelė 4

kogeneracinės

 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

ų, sergančių
rpiu Lietuvo
os ligomis ro

.9.10. Bendra

Metai 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

s jėgainės pov

Šaltinis: 

ų kraujotako
oje augo. V
odiklis buvo

asis sergamu

veikio aplinkai 

13

14

14

15

1

15

16

17

18

20

21

21

Higienos institu

os sistemos 
Vilniaus mi
 mažesnis u

umas kvėpav

V

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4

5

vertinimo ata

34,46

41,96

47,88

55,54

57,9

57,78

66,59

76,37

84,73

05,45

14,42

13,59

uto Sveikatos in

ligomis, ska
iesto saviva

už atitinkam

vimo sistemo

Vilnius

463,25

488,81

494,54

520,01

527,48

465,06

492

412,08

459,32

424,01

490,7

456,35

522,16

askaita 

nformacinio ce

aičius bei ro
aldybėje as

mą Lietuvos r

os ligomis 10

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

ntro Lietuvos sv

odiklis pask
smenų, serg
rodiklį, išsky

000-čiui gyv

L

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

137,04 

144,63 

156,06 

163,82 

172,39 

179,29 

190,94 

197,28 

206,08 

219,49 

231,99 

239,43 

veikatos rodikli

utinio dešim
gančių krau
yrus 2001 m

ventojų 

Lietuva 

392,21 

417,61 

420,02 

446,26 

453,28 

427,41 

454,24 

400,31 

432,58 

393,58 

454,35 

401,55 

499,16 
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ių sistemos 

mtmečio 
ujotakos 
etais. 
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2001-20
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Asmenų

35

40

45

50

55

kogeneracinės

 

9.8. Bendrasi

013 metų 
dybėje tai d
s miesto s
umo rodiklį

.9.11. Asmenų

Metai 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

ų, sergančių

50

00

50

00

50

2000

s jėgainės pov

Šaltinis: 

is sergamum

laikotarpyje
didėjo, tai 
savivaldybė
į. 

ų, sergančių kv

Šaltinis: 

ų kvėpavimo

2005

veikio aplinkai 

Higienos institu

mas kvėpavim

e sergamu
mažėjo. Ei

ėje svyravo

vėpavimo siste

Vi

29

31

31

32

33

30

32

27

30

26

32

30

33

Higienos institu

o sistemos 

g (

vertinimo ata

uto Sveikatos in

mo sistemos

mas kvėpa
lę metų se

o, tačiau b

emos ligomis (

lnius

96,22

10,35

15,27

22,81

31,34

01,68

20,84

78,15

00,9

68,75

24,58

03,23

39,78

uto Sveikatos in

ligomis, ska

2010

)

askaita 

nformacinio ce

s ligomis 100

avimo siste
ergamumas 
buvo dides

(J00-J99), skai

nformacinio ce

aičius bei ro

2015

) gy

ntro Lietuvos sv

00-čiui gyven

mos ligom
kvėpavimo

snis už Li

ičius 1000-čiui

L

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

ntro Lietuvos sv

odiklis pask

5

y

veikatos rodikli

ntojų. 

mis Vilniaus 
o sistemos 
ietuvos ati

i gyventojų 

Lietuva 

254,05 

267,23 

272,08 

281,93 

288,65 

277,21 

294,16 

266,2 

281,55 

252,64 

292,5 

265,38 

318,32 

veikatos rodikli

utinio dešim

2020

Vilniu
Lietu
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miesto 
ligomis 

tinkamą 

ių sistemos 

mtmečio 

us
uva
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Sergam
auga. E
didesni

 

kogeneracinės

 

rpiu Vilniau
os ligomis, V
umo rodiklį

.9.12. Bendras

Metai 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

9.9. Bendrasi

mumas viršk
ilę metų se
s už Lietuvo

70

80

90

100

110

120

130

2000

s jėgainės pov

s miesto sa
Vilniaus mie
į. 

sis sergamuma

Šaltinis: 

is sergamum

kinimo siste
rgamumas 

os atitinkam

20

veikio aplinkai 

avivaldybėje
esto savivald

as virškinimo s

V

8

8

8

9

8

8

9

1

1

1

Higienos institu

mas virškinim

mos ligom
virškinimo 

mą sergamum

005

g

vertinimo ata

e svyravo. E
dybėje buvo

sistemos ligom

Vilnius

83,6

81,98

84,29

84,74

90,21

85,69

85,01

90,4

91,9

98,93

108,77

109,4

122,45

uto Sveikatos in

mo sistemos l

is Lietuvoje
sistemos lig

mo rodiklį.

2010

(

askaita 

Eilę metų a
o šiek tiek d

mis 1000-čiui g

nformacinio ce

ligomis 1000

e, taip pat 
gomis Vilnia

2015

) g

asmenų, se
didesnis už L

gyventojų 

L

1

1

1

ntro Lietuvos sv

0-čiui gyven

Vilniaus mi
aus miesto 

5

gy

rgančių kvė
Lietuvos ati

Lietuva 

78,45 

81,06 

79,73 

86,18 

90,62 

88,69 

88,39 

97,13 

95,28 

98,04 

101,88 

102,18 

117,76 

veikatos rodikli

tojų. 

esto saviva
savivaldybė

2020

Vilnius
Lietuva
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ėpavimo 
tinkamą 

 

ių sistemos 

aldybėje, 
ėje buvo 

a
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Lentelė 4
gyventojų

Asmenų
laikotar
serganč
atitinka

Įvertinu
oficialių
demogr
instituto
Higieno
sveikato
„Lietuvo
sveikata

4.9.4 

Siekiant
reikšmin
nustato
veiksniu

Svarbia
aspekta

- 

- 

- 

Papildo

– 
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4.9.13. Asmen
ų 

Metai 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

ų, sergančių
rpiu Lietuvo
čių virškinim
mą sergam

us visą suri
ų sergamum
rafiniai ir se
o tinklalapyj

os instituto 
os būklė Li
os gyventoj
a ir sveikato

 Sveik
t išanalizuo
ngus pove

ome ūkinės
us bei šių ve

usi veiklos 
ais:  

triukšmas, 

aplinkos oro

kvapai. 

omai nagrinė

psichoemo

s jėgainės pov

nų, sergančių 

Šaltinis: 

ų virškinimo
oje, taip pa

mo sistemos
umo rodiklį

nktą inform
mo rodiklių 
ergamumo 

yje (www.hi.
Sveikatos i

ietuvos sav
jų sergamu

os priežiūros

atai dara
oti tiriamai
eikio visuo
s veiklos įt
eiksnių spec

lemiami sv

o tarša, 

ėjami veiksn

cinis poveik

veikio aplinkai 

virškinimo s

Vi

7

7

79

7

84

79

78

8

84

88

10

11

11

Higienos institu

o sistemos l
at ir Vilnia
 ligomis, Vil
į. 

maciją apie
prieinamu

rodikliai, pa
lt) pateiktų 
nformacijos

vivaldybėse 
umas apskri
s įstaigų veik

ančių įta
 ūkinei ve

omenės sv
takojamus 

cifinį poveikį

veikatai įtak

niai, galintys

kis. 

vertinimo ata

istemos ligom

lnius

7,18

7,52

9,08

78,9

4,44

9,58

8,78

3,41

4,07

8,81

04,88

10,65

17,52

uto Sveikatos in

ligomis, ska
us miesto 
niaus miest

e gyventojų
mą visuom
aimti iš Liet
Lietuvos sv

s centro pa
2013 m.“, 

tyse ir saviv
kla 2013 m.”

aką veiks
eiklai, t.y. V
veikatai asp

aplinkos k
į sveikatai.

ką darantys

s turėti pove

askaita 

mis be dantų

nformacinio ce

aičius bei ro
savivaldybė

to savivaldy

ų sergamum
menės sveik

tuvos statis
veikatos rod

rengtų leid
„Lietuvos 

valdybėse 2
”, „Mirties p

snių ana
Vilniaus ko
pektu visu
komponent

s veiksniai, 

eikį visuome

 ligų (K09-K 

L

1

ntro Lietuvos sv

odiklis pasku
ėje augo. E

ybėje buvo d

mo registra
katos analiz
stikos depa
iklių inform

dinių ir apžv
sveikatos s

2013 m.”, “
riežastys 20

lizė 
ogeneracinė
uomenės s
us, sveikat

jų poveikia

enės sveika

93), skaičius 

Lietuva 

73,5 

76,12 

74,63 

79,69 

82,89 

80,93 

80,23 

86,75 

84,99 

86,91 

94,03 

99,28 

106,42 

veikatos rodikli

utinio dešim
Eilę metų a
didesnis už L

avimo sistem
ei buvo pa
rtamento, H

macinės siste
valgų („Visu
statistika 20
Lietuvos gy

013 m.”). 

ės jėgainės 
veikatos r
ai įtaką da

ai nagrinėja

tai: 
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1000-čiui 

ių sistemos 

mtmečio 
asmenų, 
Lietuvos 

mas bei 
anaudoti 
Higienos 
emos bei 
uomenės 
013 m.”, 
yventojų 

veiklai, 
odiklius, 
arančius 

ami šiais 
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Triukšm
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Lietuvo
visuome
triukšm
aplinkoj

Lentelė 4
pastatuo

Eil. 

Nr. 
O

1.  G

v

m

a

su

2.  G

v

m

a

tr

Planuoj
sklypo 
ribiniai 
reglame
(namų) 
aplinkoj

Planuoj
privažiu
higieno
paskirtie
ribinius
maitinim

PŪV įtak

- 

- 

- 

- 

- 

 

kogeneracinės

 

.1. Triuk
mas gyvena
amas matav
os higienos 

eninės pas
o ribiniais 
je. 

4.9.14. Didžia
ose bei jų aplin

Objekto pavad

Gyvenamųjų p

isuomeninės 

maitinimo ir ku

plinkoje, veik

ukeliamo triu

Gyvenamųjų p

isuomeninės 

maitinimo ir ku

plinkoje, išsky

riukšmą 

jamos ūkin
dalies terito
dydžiai gy

entuojamus
ir visuome

je, išskyrus t

jamą ūkinę 
uojamaisiais
os normos H
es pastatuo
 dydžius g
mo ir kultūr

kojamo triu

esamo triu
teritorijoje; 

nustatomas

prognozuoj
teritorijoje, 

prognozuoj
įvertinus su

esant porei

s jėgainės pov

kšmas 
amuosiuose
imo ir (ar) m

normoje 
kirties past
dydžiais gy

ausi leidžiam
nkoje 

dinimas 

astatų (namų

paskirties pas

ultūros paskirt

iamoje transp

ukšmo 

astatų (namų

paskirties pas

ultūros paskirt

yrus transpor

ės veiklos 
orijoje verti
yvenamuosi
s didžiausiu
ninės paski
transporto s

veiklą apt
s keliais ir 
HN 33:2011
ose bei jų 
gyvenamųjų
os paskirtie

kšmo lygio 

ukšmo lygio

s PŪV objek

jamas PŪV 
įvertinami P

jamas greti
u PŪV susiju

kiui numato

veikio aplinkai 

e ir visuo
modeliavim
HN 33:201

tatuose bei 
yvenamuosi

mi triukšmo r

) ir 

statų (išskyrus

ties pastatus) 

porto 

) ir 

statų (išskyrus

ties pastatus) 

to sukeliamą 

prognozuoj
namas pag
uose ir vis

us leidžiam
rties pastat
sukeliamo t

tarnaujančių
gatvėmis, 

1 „Triukšmo
aplinkoje“ 

ų pastatų (n
s pastatus) 

vertinimas 

o įvertinima

kto statybos

keliamas t
PŪV stacion

mų PŪV vie
sio transpor

omos triukš

vertinimo ata

meninės p
o būdu gau

11 „Triukšm
jų aplinko

uose bei vi

ribiniai dydžia

Paros laik

val. 

s 

6–18

18–22

22–6

s 

6–18

18–22

22–6

jamas triuk
gal Lietuvos
suomeninės

mus triukšm
tų (išskyrus 
riukšmo.  

ų transport
sukeliama

o ribiniai dy
reglamentu
namų) ir v
aplinkoje, v

atliekamas t

as PŪV pla

 metu galim

riukšmas p
narūs ir mob

ešojo naudo
rto srautą ja

mo mažinim

askaita 

paskirties p
utus rezulta

mo ribiniai 
oje“ pateikia
isuomeninė

ai gyvenamu

kas, 
Ekvivale

slėgio ly

dBA 

2 

2 

kšmas PŪV 
 higienos n

s paskirties 
o ribinius 
maitinimo 

o priemon
s triukšma
ydžiai gyve
uojamus did
isuomeninė

veikiamoje t

tokiais etap

anuojamos 

mas triukšmo

lanuojamos
bilūs triukšm

ojimo gatvių
ame;  

mo priemon

pastatuose 
atus palygin

dydžiai gy
amais didž

ės paskirties

uosiuose ir vi

entinis garso 

ygis (LAeqT), 

65

60 

55 

55

50 

45 

planuojam
normos HN 

pastatuose
dydžius gy
ir kultūros 

ių, judančių
s vertinam
namuosiuo
džiausius le
ės paskirtie
ransporto s

pais:  

naudoti že

o lygis;  

s naudoti ž
mo šaltiniai;

ų ir kelių tra

nės. 

bei jų a
nant su atiti
yvenamuos
iausiais leid
s pastatuos

isuomeninės 

Maksimalu

slėgio lygis 

dBA 

70

65

60

60

55

50

mos naudot
33:2011 „T

e bei jų ap
yvenamųjų 
paskirties p

ų viešo nau
mas pagal L

se ir visuom
eidžiamus t
s pastatų (
ukeliamo tr

emės sklypo

emės sklyp

ansporto tri
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aplinkoje 
nkamais 
iuose ir 

džiamais 
e bei jų 

paskirties 

s garso 

(LAFmax), 

0 

5 

0 

0 

5 

0 

ti žemės 
Triukšmo 
plinkoje“ 

pastatų 
pastatus) 

udojimo 
Lietuvos 
meninės 
triukšmo 
(išskyrus 
riukšmo. 

o dalies 

po dalies 

iukšmas, 
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http://m
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Ldienos. 
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.1. Esamas 

 triukšmo ly
oje analizu

obilių, gelež
tai skelbia
maps.vplana

jamos ūkinė
as triukšmo 
av.) – 40-59 d

9.10. Ištrauka

s jėgainės pov

triukšmo ly

ygis planuo
uojamas pa
žinkelių ir or
ami Vilnia
as.lt/aplinka

ės veiklos p
lygis siekia 
dBA visais p

a iš Vilniaus m

veikio aplinkai 

ygis PŪV te

ojamos ūkin
agal Vilniau
ro transport
us miesto

a/). 

planuojamo
50-69 dBA, 

paros period

m. strategin

vertinimo ata

eritorijoje 

ės veiklos p
us aglomera

o bei pramo
o savivald

s naudoti ž
artimiausio

dais (4.9.9 –

io triukšmo 

askaita 

planuojamo
acijos triuk
onės triukšm

dybės inte

žemės sklyp
oje gyvenam
4.9.11 pav.)

žemėlapio, p

os naudoti ž
kšmo strate
mo. Strategi
erneto tin

po dalies te
moje aplinko

. 

pramonės su

žemės sklyp
eginius žem
inio kartogr
klalapyje 

ritorijoje pr
oje – Jočion

ukeliamas tr
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po dalies 
mėlapius: 
rafavimo 
(šaltinis: 

ramonės 
nių g. (žr. 

 

riukšmas 
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9.11. Ištrauka

9.12. Ištrauka

s jėgainės pov

a iš Vilniaus m

a iš Vilniaus m

veikio aplinkai 

m. strategin

m. strategin

vertinimo ata

io triukšmo 

io triukšmo 

askaita 

žemėlapio, p

žemėlapio, p

pramonės su

pramonės su

ukeliamas tr

ukeliamas tr
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riukšmas 

 
riukšmas 
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Planuoj
pagal V
transpo
miesto 

Pav. 4.9
triukšma
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.2. Transpo

jamos ūkinė
Vilniaus aglo
orto bei pra
savivaldybė

9.12. Ištrauk
as Ldienos Joči

s jėgainės pov

orto triukšm

ės veiklos tra
omeracijos t
amonės triu
ės interneto

ka iš Vilniau
ionių gatvės

veikio aplinkai 

mo lygiai vi

ansporto pr
riukšmo stra

ukšmo. Stra
 tinklalapyje

us m. strateg
s atkarpoje ti

vertinimo ata

ešojo naud

rivažiavimo 
ateginius že
teginio kar
e (šaltinis: h

ginio triukšm
ies gyvenam

askaita 

dojimo gatv

triukšmas v
emėlapius: a
tografavimo
ttp://maps.v

mo žemėlap
mąja aplinka

vėse ir keliu

viešaisiais ke
automobilių
o rezultatai
vplanas.lt/a

pio, autotra
. 

uose 

eliais analizu
ų, geležinke
i skelbiami 

aplinka/). 

ansporto suk
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uojamas 
lių ir oro 
Vilniaus 

 
keliamas 
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triukšma
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9.13. Ištrauk
as Ldienos Dub

9.14. Ištrauk
as Ldienos Titn

s jėgainės pov

ka iš Vilniau
bliškių gatvė

ka iš Vilniau
ago gatvės a

veikio aplinkai 

us m. strateg
s atkarpoje t

us m. strateg
atkarpoje tie

vertinimo ata

ginio triukšm
ties gyvenam

ginio triukšm
es gyvenamą

askaita 

mo žemėlap
mąja aplinka

mo žemėlap
ąja aplinka.

pio, autotra
a. 

pio, autotra

ansporto suk

ansporto suk
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Esamą 
sudaryt
Jočionių
Titnago

4.9.4.1.

Vilniaus
dėl stat
bus tru
nelaikyt
Statybo
įrangos
naudoja
planuoj

Lentelė 4

Įrangos 

Automob

Alkūninis

Krautuva

Kranas  
Ekskavat

Kita smu
Baigus s
yra laik
akustini
gyvena

- 

- 

- 

Vadova
triukšm
gyvena
pradžio
planuoj

Triukšm
naudoja
nustaty
rengimo

kogeneracinės

 

transporto 
tas Vilniaus
ų gatvėje d

o g. – apie 74

.3. Statybo

s kogenerac
tybos mašin

umpalaikiai, 
tini stacion

os darbų me
 skleidžiam
amos įrango
jama naudo

.9.15. Statybo

tipas 

bilinis kranas 

s keltuvas  

ai  

toriai, buldoze

lki technika  
statybos da
kini ir neb
io triukšmo
majai aplink

Statybų aik
link artimia

Statybos da
nakties met

Eismo orga
transportui
darbą organ

ujantis Liet
o šaltinių
mosiose vie

os pateikti sa
jamą triukšm

mo šaltinių v
amų įrengin

ytų triukšmo
o metu tu

s jėgainės pov

triukšmo 
 miesto au

dienos metu
4 dBA.  

s darbų ke

cinės jėgainė
nų, mechan

nepastovū
ariais triukš
etu numato
o triukšmo 
os į aplinką

oti ši prelimi

s darbams nu

 

eriai  

arbus triukšm
us vykdom

o mažinimo 
kai:  

kštelės aptvė
usios gyven

arbų organ
tu, savaitga

anizavimas 
 parinkti va
nizuoti taip,

tuvos Resp
ų valdytoja
etovėse, pr
avivaldybės 
mo lygį ir jo 

valdytojai p
nių triukšm
o ribinių dy
rės būti įv

veikio aplinkai 

lygį Jočion
utotranspor
u triukšmo l

liamas triu

ės statybos 
nizmų veikim

s, darbai b
šmo šaltinia

oma naudot
ribojimo re

ą skleidžiam
nari įranga 

umatomos nau

Instaliuot

P ≤ 55
P > 55 
P ≤ 15
P > 15 
P ≤ 55
P > 55 
 
P ≤ 55
P > 55 
93 - 97

mo šaltinių 
mi nakties m

priemones,

ėrimas laikin
namosios ap

nizavimas (d
liais ir švenč

ir valdyma
ažiavimo m
, kad transp

publikos Tri
ai, planuoj
ivalo ne vė
institucijom
trukmę per

rivalo laikyt
o lygis nev

ydžių. Todė
vertintas sta

vertinimo ata

nių, Dublišk
rto dienos 
lygis siekia 

kšmas  

metu galim
mo bei kitų

bus vykdom
ais, trumpa
ti technika t
eikalavimus 
mo triukšmo

 pateikta 4.9

udoti įrangos p

ta galia neto

susijusių su
metu, tačia
, kad būtų s

na 2 – 3 m a
plinkos;  

darbą organ
čių dienomi

s (rekomen
aršrutus ku

porto judėjim

iukšmo vald
ojantys sta
ėliau kaip p
ms informac
r parą, triukš

tis nustatytų
viršytų vieto

l Vilniaus k
atybos mec

askaita 

kių, Titnago
triukšmo ž
apie 59 dB

mas trumpala
ų darbų. Sta
mi tik dieno

laikis jų po
turės atitikt
pagal STR 2

o valdymas“
9.15 lentelėj

preliminarus s

 P, kW 
Le
lyg
2.
10
82
93
80
10
82
96
10
84
Kit

u statyba ne
au rekomen
sumažintas 

aukščio, triu

nizuoti taip,
s);  

nduojama s
uo toliau nu
mas nevyktų

dymo įstat
atybos, rem
prieš 7 kale
ciją apie triu
šmo mažinim

ų triukšmo 
ovei, kurioje
kogeneracin
chanizmų k

o gatvėse 
žemėlapis (
A, Dubliškių

aikis triukšm
atybos metu
os metu. Šie
oveikis aplin

i lauko sąly
2.01.08:200
“ 1 lentelę. 
je. 

sąrašas 

eidžiamas tri
gis, dB (nuo
01.08:2003

01
2 + 11 lg P 
3
0 + 11 lg P 
01
2 + 11 lg P 
6 + lg P
03
4 + 11 lg P 
ta smulki tech

ebeliks. Nors
nduojama 
triukšmo p

ukšmo sklidi

, kad statyb

u statybos 
uo gyvenam
ų nakties me

tymo 14 st
monto, m

endorines d
ukšmo šaltin
mo priemon

ribinių dyd
e naudojam
nės jėgainės
keliamas tr

aplinkoje 
(4.9.12-4.9.1
ų g. – apie 

mo poveikis 
u kylantys v
e triukšmo 
nkai nereikš
ygomis naud
3 „Lauko są
Statybos d

iukšmo gars
o 1 pW) pa

hnika 
s planuojam
taikyti pap

poveikis arti

mą ribojanč

bos darbai 

darbais su
mosios aplin
etu).  

traipsnio 2 
montavimo 

ienas iki ši
nių naudojim
nes.  

žių ir užtikr
mi triukšmo 

s statybos p
iukšmas, at
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atspindi 
4 pav.). 
69 dBA, 

aplinkai 
veiksniai 
šaltiniai 

šmingas. 
dojamos 
ąlygomis 
darbuose 

so galios 
agal STR 

mi darbai 
pildomas 
miausiai 

čia tvora 

nevyktų 

usijusiam 
nkos bei 

punktu 
darbus 

ų darbų 
mo vietą, 

rinti, kad 
šaltiniai, 
projekto 
titikimas 
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viršijimu
darbų 
teritorij

4.9.4.1.

Planuoj
teritorij
orinės 
blokai. V

Mobilūs
teritorij

Stacion

Stacion

Lentelė 4

Eil. 
Nr. 

1  St

Ta

2  St

Ta

3  Aš

tr

4  St

Ta

5  St

Ta

6  Aš

tr

7  Aš

tr

8  Aš

tr

9  Aš

tr

10  St

Ta

11  Aš

tr

12  St

Ta

kogeneracinės

 

enės sveika
us, projekte
keliamas tr
ose neviršyt

.4. Planuoja

jamos Vilni
oje veiks st
aušintuvės,
Visi šie įreng

s triukšmo 
oje, ir PŪV a

narūs triukš

arūs triukšm

.9.16. PŪV sta

Triu

toginis oro šal

aškinis triukšm

toginis oro šal

aškinis triukšm

šinis ventiliato

riukšmo šaltin

toginis oro šal

aškinis triukšm

toginis oro šal

aškinis triukšm

šinis ventiliato

riukšmo šaltin

šinis ventiliato

riukšmo šaltin

šinis ventiliato

riukšmo šaltin

šinis ventiliato

riukšmo šaltin

toginis oro šal

aškinis triukšm

šinis ventiliato

riukšmo šaltin

toginis oro šal

aškinis triukšm

s jėgainės pov

atos teisės
e turės būti 
riukšmas ar
tų Lietuvos 

amos ūkinė

aus kogen
tacionarūs i
 stoginiai 

giniai išskyru

šaltiniai –
aptarnaujan

šmo šaltinia

mo šaltiniai i

cionarūs triuk

ukšmo šaltinia

linimo ventilia

mo šaltinis 60 

linimo ventilia

mo šaltinis 60 

orius sienoje. 

is 4 m aukštyj

linimo ventilia

mo šaltinis 60 

linimo ventilia

mo šaltinis 60 

orius sienoje. 

is 4 m aukštyj

orius sienoje. 

is 4 m aukštyj

orius sienoje. 

is 4 m aukštyj

orius sienoje. 

is 4 m aukštyj

linimo ventilia

mo šaltinis 33 
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rtinimui. 

mo m

os ministro 
ataskaitos r

009-06-01 p

Lietuvos st
teiktais sta
zė. 

po dalies ter
puter Aided
nga skirta t
adnaA prog

kurioms ta
artai: 

ę įrangą. 
o sistema)
cijai, įvertin
ršos šaltinių

etuvoje gali
mo šaltinia

ų paketu „A
sų išmetamų
s, kuris apju

otą sąsają: A
agrįstas atm

algoritmus
mus. 

, jei ūkinės

240

kirtinga.  

nkstinės 
mažinant  
guliarios 
kdoma ir 
liktų su 
yventojų 

etodų 

įsakymu 
rengimo 

parengtu 

atistikos 
tistiniais 

ritorijoje 
d Noise 
triukšmo 
gramoje 
aikomos 

CadnaA 
) – tai 
nimui ir 
ų grupės 
ojančios 
ai, kurių 

AERMOD 
ų teršalų 
ungia US 

AERMOD, 
mosferos 
s, teršalų 

s veiklos 
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Sanitari
kurioje 
įstatym

Lietuvo
straipsn
statanty
turintys
susijusi 
nustato
nustato
vadova

Įstatym
gyvena
draudži
adminis
paskirtie
minėtų 
atvejus,

Sanitari
naudoji
nutarim
Speciali
19 d. įs
taisyklė

Taisykli
zonos d

Speciali
zonos d
pat atsiž

Taisykli

 

 

Nagrinė
poveikio
ribų dyd

SAZ rib
oro tar
normin

kogeneracinės

 

zatorius po
aciją apie n
us įtaką sve

 Sanita
nės apsaug
dėl galimo 
ais ar Vyriau

os Respubli
nio „Sanitar
ys, rekonstr
s nuosavybė

su žmogau
o sanitarinė
omos ir įra
ujantis Lietu

o 24 strai
mosios ap
iama statyt
stracinės, p
es pastatus
objektų pa

, kai minėti o

nės apsau
imo sąlygos

mu Nr.343 „
iosios sąlygo
sakymu Nr. 

ėse (toliau- T

ų priedo 28
dydį, taikom

iųjų sąlygų 
dydis nusta
žvelgiant į š

ų II skyriaus

pagal teisės

atliekant po
aplinkai ve
sveikatai ve

ėjamu atvej
o visuomen
dį pagrindži

bos turi būti
ša, tarša kv
iuose aktuo

s jėgainės pov

veikio visu
nagrinėjamą
eikatai. 

arinė ap
gos zona – a

neigiamo v
usybės nuta

kos visuom
rinės apsau
uojantys (n
ės teise stat
us gyvenam
ės apsaugo
šomos į N
uvos Respub

ipsnio 4 d
plinkos tarš
ti gyvenam
rekybos, m
s, specialios
atalpas kito
objektai nau

gos zonos 
se, patvirtin
„Dėl specia
os) bei Lietu
V-586 patv

Taisyklės) nu

.1 punktas a
mą, kai neatli

62 punktas
tomas paga

šių objektų p

 6-tas punkt

s aktų nusta

oveikio visu
rtinimo pro

ertinimo ata

u Vilniaus k
nės sveikata
iant poveiki

i nustatomo
vapais ar k
ose, už SAZ 

veikio aplinkai 

uomenės sv
ą ūkinę veik

saugos z
aplink stacio
vykdomos ū

arimais nusta

menės svei
ugos zonos
orintys keis
tinius, kuriu

mosios aplin
os zonas 

Nekilnojamo
blikos žemė

dalis nurod
ša, nustaty

mosios pask
aitinimo, ku
sios paskirt

os paskirtie
udojami tik 

bei jų dy
ntose Lietuv
liųjų žemės

uvos Respub
virtintose S
urodytais atv

atliekų degi
ekamas pov

s nurodo, ka
al teršiančių
poveikį apli

tas nurodo,

atytus SAZ r

omenės sve
oceso dalis, 
askaitoje ar p

kogeneracin
ai vertinimą
io aplinkai v

os tokios, ka
kita tarša, k

ribų neviršy

vertinimo ata

veikatai ve
klą bei veik

zona 
onarų taršos
ūkinės veik
atytos spec

katos priež
s“ 1 dalis 
sti ūkinę vei
uose vykdom
nkos tarša, 
(toliau- SA

ojo turto k
ės įstatymo n

do, kad ūk
ytose ir įte
kirties past
ultūros, mo
ties pastatu
s pastatuos
įmonės ar ū

ydžiai nust
vos Respub
s ir miško 
blikos sveik
anitarinių a
vejais. 

inimo įmone
veikio visuo

ad katilinių,
ųjų medžiag
nkai. 

 kad yra du 

ibų dydžius

eikatai verti
SAZ ribų dy

poveikio ap

nei jėgainei 
ą, kaip pove
vertinimo at

ad taršos o
kurios rodik
ytų teisės n

askaita 

ertintojui p
klos lemiam

s šaltinį arba
los poveikio
ialiosios žem

žiūros įstaty
nurodo, ka
klą, didinti 
ma (planuo
arba planu

AZ). Sanita
kadastrą ir 
nustatyta tv

kinei veikla
eisintose s
tatus (nam

okslo, poilsio
us, susijusiu
se, steigti r
ūkininko ūki

tatomos Sp
likos Vyriau
naudojimo

atos apsaug
apsaugos zo

ei nurodo 5
omenės svei

 šiluminių e
gų ir triukšm

SAZ ribų nu

s. 

nimą, kuris 
ydžiai pagr
linkai vertin

SAZ ribų d
eikio aplinka
askaitoje. 

bjekto kelia
klių ribinės 
orminiuose

ateikė nep
mus fizinės 

a kelis šaltin
o visuomen
mės naudoj

ymo (Tolia
ad asmeny
jos intensyv

ojama vykdy
uojantys šių
rinės apsa
Nekilnojam

varka.  

ai, kuri sus
sanitarinės 
us), sodo 
o, gydymo,
us su apgy
rekreacines 
io reikmėms

pecialiosiose
usybės 1992
o sąlygų pa
gos ministro
onų ribų nu

500 metrų sa
katai vertin

elektrinių sa
mo sklaidos

ustatymo bū

gali būti ats
indžiami po

nimo ataska

dydis bus nu
ai vertinimo

ama chemin
vertės reg

e aktuose gy

pilną ar ne
aplinkos ve

nius esanti t
nės sveikata
imo sąlygos

au - Įstatym
ys, projektu
vumą), vald
yti) ūkinė ve

ų statinių te
ugos zono

mojo turto 

sijusi su ž
apsaugos 
namus, vi

, sporto ir r
yvendinimu,

teritorijas, 
s.  

e žemės i
2 m. geguž
atvirtinimo“ 
o 2004 m. ru
ustatymo ir

anitarinės a
imas.  

anitarinės a
s skaičiavim

ūdai: 

skiras arba p
oveikio visu
itoje. 

ustatomas a
o proceso d

nė, fizikinė a
lamentuoto
yvenamajai 
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eteisingą 
eiksnius, 

eritorija, 
ai galioja 
s.  

mas) 24 
uojantys, 
dantys ar 
eikla yra 

eritorijas, 
os ribos 

registrą 

žmogaus 
zonose 

ešbučių, 
religinės 
, įrengti 
išskyrus 

r miško 
ės 12 d. 

(toliau- 
ugpjūčio 
r režimo 

psaugos 

psaugos 
mus, taip 

poveikio 
uomenės 

atliekant 
dalį, SAZ 

aplinkos 
os teisės 

aplinkai 
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Pagal V
Planuoj
pagal V
sanitari

Vilniaus
raštu N
Vilniaus
kenksm
planavi
patvirtin
poveikio

Analizu
trys pra
visuome
priimti s

 

 

 

Nustači
apsaugo
kitos ū
darbuot

kogeneracinės

 

suomeninė

ų įmonių san

Vilniaus mie
jama ūkinė 
Vilniaus mie
nę apsaugo

s miesto sav
r.A121-5897
s miesto b

mingumo kla
mo dokum
nimo“ punk
o zonos“ ak

ojamame ž
amonės obj
enės sveika
sprendimai 

2013 m. va
komunalini
eksploataci
nuomojam

2013 m. r
kūrenamos
sutampa su

2014 m. la
komunalini
sutampa su

us, kad plan
os zonos ri
kinės veikl
tojų sveikat

s jėgainės pov

s paskirties 

nitarinės aps

esto BP na
veikla ben

esto BP spr
os zoną, tači

vivaldybės a
7/15(2.1.19-
endrasis pl
asės buvo 5
entais (Nut

ktas XIV. „G
ktuali redakc

žemės sklyp
jektai, kurie
atai vertinim
dėl planuoj

asario 21 d.
ių atliekų 
ijai nustaty
o sklypo da

rugsėjo 17 
 jėgainės 

u įmonės skl

apkričio 7 d
ių atliekų d
u įmonės skl

nuojama ūk
bas, bei kad
os, įvertini

tai, negadin

veikio aplinkai 

pastatų apl

saugos zono

agrinėjama 
drojo plano

rendinius pa
au BP spren

administraci
-MP) (17 pri
lanas, t.y. 2
500 m. Pasik
tarimas 343
amybinių ir

cija nuo 201

pe adresu: J
ems yra nu
mo būdu (
jamų ūkinės

. sprendima
mechanin

ytos sanitar
lies ribomis

d. sprend
eksploatavi
lypo ribomi

d. sprendim
eginimo ga
lypo ribomi

kinė veikla n
d į planuoja
mas, ar jo
s medžiagų

vertinimo ata

inkai nustat

s 

vieta yra 
o sprendinia
atenka į pr

ndiniuose ne

ijos Miesto p
edas) inform

2004-2006 
keitus įstaty

3 „Dėl spec
r komunalin
2-11-01). 

Jočionių g. 
ustatytos sa
(4.9.16 pav.
s veiklos gal

as Nr. (12.3
io biologi
rinės apsau

s. SAZ plotas

dimas Nr.(1
imui nustat
s. SAZ plota

mas Nr.12(1
amyklai nus
s. SAZ plota

nepatenka į 
amai ūkinei

os įtakojam
ų, įrenginių, 

askaita 

tytų ribinių 

verslo, gam
ams neprie
ramonės ir 
enurodoma

plėtros dep
muoja, kad 
metais, SA

yminei baze
ialiųjų žemė

nių objektų 

13, Vilnius,
nitarinės ap
.). Vilniaus 
limybių pas

32)12.32-4 U
nio apdor
ugos zono
s – 7, 7292 h

2.32)12.32-
tytos sanita

as – 1,7661 h

12.32)-13-50
statytos san
as – 2,285 ha

kitos ūkinė
 veiklai nus
a tarša ne
produkcijos

taršos verči

mybos ir p
štarauja. Pl
komunalini

a į kokio obje

artamentas
tuo metu, k

AZ nuo gam
ei, SAZ kore
ės ir miško
sanitarinės

 PŪV gretim
psaugos zo
visuomenė
irinktoje vie

UAB „VAATC
rojimo įren
s ribos su

ha. 

19 UAB „B
arinės apsa
ha.  

01 UAB "Re
nitarinės aps
a. 

s veiklos nu
statomos SA
epakenks ja
s, neatliekam

ų. 

pramonės t
anuojama t
ių įmonių t
ekto. 

 2015 m. ko
kai buvo ren
mybinių ob
eguojamas t
o naudojimo
s apsaugos 

mybėse, sup
onos ribos p
ės sveikatos
etoje: 

C“ Vilniaus 
nginių stat
tampa su 

Bionovus“ b
augos zono

eenergy" re
saugos zon

ustatytas san
AZ ribas ne
au esančių 
mas. 
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eritorija. 
teritorija 
teritorijų 

ovo 19 d. 
ngiamas 

bjektų III 
teritorijų 
o sąlygų 
ir taršos 

planuoti 
poveikio 
s centro 

regiono 
tybai ir 

įmonės 

biomase 
os ribos 

egioninė 
os ribos 

nitarinės 
epatenka 

įmonių 
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Pav.  4.9

Vanden

Remian
infrastru
2011 m
planuoj
yra: Buk
vanden
atstumu
žemės s

Planuoj
Vilniaus

Planuoj
būti laik
nustaty
m. liepo
vyriausy
naudoji

Remian
chemin
vanden
gruntin

kogeneracinės

 

9.19. Gretimų

viečių sanita

tis Vilniaus 
uktūros plė
m. liepos 1
jamos naud
kčių IIb2 – 
vietės. Bukč
u į pietryčiu
sklypo dalie

jamos ūkinė
s Bukčių ir Ja

jant veiklą 
komasi Lietu

ymas ir priež
os 17 d. įsa
ybės 1992 m
imo sąlygų (

tis HN 44:
ės taršos ap
vietę nuo c
io vandens

s jėgainės pov

ų įmonių SAZ

arinės apsau

miesto savi
ėtros specia
13 d. spre

doti žemės s
pusiau užd

čių vandenv
us nuo visų
s teritorijos 

ės veiklos p
ankiškių van

analizuojam
uvos higien
žiūra“, patv
kymu Nr. V
m. gegužės
(toliau- Spe

:2006 vand
pribojimų ju
heminės ta

s sluoksnyje

veikio aplinkai 

Z ribos. 

ugos zonos

ivaldybės ad
liojo plano 

endimu Nr.
sklypo dalie
dara, atvires
vietė yra ma

ų planuojam
ribos. 

planuojamo
ndenvietės 3

moje planuo
os normos 

virtintos Liet
V-613 (toliau
s 12 d. nuta
cialiosios na

denvietės s
uosta, kurio
ršos. 3-ioji j

e) ir 3b (ka

vertinimo ata

dministracij
SS-09-105-

. 1-124, sp
s teritorijai 
snė prieupin
aždaug už 1

mos ūkinės 

os naudoti 
3b sanitarin

ojamos nau
HN 44:2006
tuvos Respu
u- HN 44:20
arimu Nr. 34
audojimo są

anitarinės 
oje ribojama

uosta gali s
ptažo sritis

askaita 

jos „Vanden
-SPL“, patvi
prendiniais 
artimiausio
nė bei Jank
1,5 km, o Ja
veiklos alte

žemės skly
nės apsaugo

udoti žemės
6 „Vandenvie
ublikos svei
006) reikalav
43 patvirtin
ąlygos) XX s

apsaugos z
a cheminė t
usidėti iš dv

s eksploatuo

ns teikimo ir
rtinto Vilnia
planuojam

s Vilniaus m
kiškių IIIb3 
ankiškių – m
ernatyvų pla

ypo dalies 
os zonos riba

s sklypo da
ečių sanitar
ikatos apsau
vimų bei Lie
ntų Speciali
kyriaus nus

zonos 3-oj
tarša. Ši juos
viejų sektori
ojamame s

r nuotekų tv
aus miesto 

mos ūkinės 
miesto vande

- atvira, inf
maždaug 2,1
anuojamos 

teritorija pa
as (4.9.17 pa

alies teritori
inių apsaug
ugos minist
etuvos Resp
ųjų žemės 
tatytų sąlyg

i juosta va
sta skirta ap
ių: 3a (kapta
luoksnyje). 
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varkymo 
tarybos 
veiklos 

envietės 
filtracinė 
1-2,2 km 
naudoti 

atenka į 
av.). 

joje turi 
gos zonų 
tro 2006 
publikos 
ir miško 

gų. 

adinama 
psaugoti 
ažo sritis 

3-iosios 
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3a ir 3b se
tiesiogiai į 

2006 vande
pribojimus: 

visų grupių
gruntiniam
gręžinius, s

visų grupi
sluoksnius 
nutekamuo

iųjų naudo
nės apsaug
os zonos t
e draudžiam

statyti min
nuodingųjų

naudoti che

Kitų apribo
vandenviet
3b sektorių

9.20. Ištrauk

s jėgainės pov

ektorių matm
eksploatuo

nviečių san

ų vandenvie
e vandenin
kirtus požem

ų vandenv
draudžiam

osius vanden

ojimo sąlyg
gos zonos“ n
trečiojoje ju

ma: 

eralinių trą
ų atliekų sau

emikalus, ku

ojimų planu
tės sanitarin

ų, ūkinei veik

ka iš Vanden

veikio aplinkai 

menys apsk
ojamąjį van

itarinės aps

ečių SAZ vi
ngajame slu
minio vande

viečių SAZ
a tiesiogiai
nis, radioakt

gų XX sky
nustato šias
uostoje: tre

ąšų, nuodin
ugojimo aikš

urie gali sąly

uojamai nau
nės apsaugo
klai nėra.  

ns teikimo ir

vertinimo ata

kaičiuojami 
deningąjį s

saugos zono

isose juosto
uoksnyje) ne
ens būklei s

 visose ju
 išleisti val
tyviąsias ir c

yrius „Pože
s žemės nau

ečiojoje pož

gųjų medž
šteles, sąvar

ygoti vande

udoti žemė
os zonos tre

r nuotėkų tv

askaita 

atsižvelgian
sluoksnį, ne

os trečiosios

ose (neprik
eturi būti ne
tebėti; 

uostose į 
ytus ir nev

chemines m

eminių van
udojimo sąl
žeminių van

žiagų, dega
rtynus; 

nvietės che

ės sklypo d
ečiosios juo

varkymo inf

nt į tai, kad
epasiektų va

s juostos 3b

lausomai a
enaudojam

požeminius
valytus pram

medžiagas ir 

dens telkin
lygas vande
ndens telki

lų ir tepalų

eminę taršą. 

alies teritor
ostos (chem

frastruktūro

d cheminiai 
andenvietės

b sektoriuje 

r yra kapta
ų gręžinių, 

s vandenin
moninius, b
preparatus

nių (vande
enviečių san
inių (vande

ų sandėlius

rijai, kuri pa
inės taršos 

os plėtros sp
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teršalai, 
s per 25 

nustato 

ažo sritis 
išskyrus 

nguosius 
buitinius 
. 

enviečių) 
nitarinės 
enviečių) 

, įrengti 

atenka į 
juostos) 

pecialiojo 
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Atlikus 
- įtakoja
dviems 
vystymo
sklypo 
sveikato
ribinių d

Planuoj
skaičiav
vystymo
ribinių 
naudot
teritorij
gyvena
nustaty
paskirtie
alternat
sklypo d
dalies te
įtakojam
norma H

Planuoj
progno
priežem
PŪV pla
verčių n
Vilniaus
planuoj
Vilniau 
aktais n

Planuoj
progno
higieno
reglame
planuoj
sklypo d
veiklai n

Įvertinu
jėgainė
daroma
sutapdi
pav.). To
rugpjūč

kogeneracinės

 

 Išvad
„Lietuvos e
amos triukš

vystymo a
o alternatyv
dalies terit

os saugos 
dydžių.  

jamos ūkinė
vimų rezulta
o alternatyv
dydžių sum
i žemės skly
os ribomis 
muosiuose 

ytų didžiaus
es pastatuo
tyvų atvejai
dalies terito
eritorijos rib

ma triukšmo
HN 33:2011

jamos ūkinė
zuojamos s

minės aplink
anuojamos n
nei su foni
s kogenerac
jamos naud
kogeneraci

nustatytų rib

jamos ūkin
zuojamos k

os norma HN
entuojamos
jamos naud
dalies terito
nustatomos

us UAB „Lie
s Jočionių 

a išvada, ka
nant su PŪV
okiu atveju 
čio 19 d. įsa

s jėgainės pov

os 
nergija“, UA
šmo, aplink
alternatyvų 
vų atvejais 
orijos riba 
ir kitais te

ės veiklos –
atai rodo, ka
vų atvejais 

mažėja pačio
ypo dalies te
neviršija Lie
ir visuomen

sių leidžiam
ose bei jų a
s SAZ ribas 

orijos ribom
bomis SAZ r
o tarša už S
 reglamentu

ės veiklos – 
sklaidos ska
kos oro terš
naudoti žem
ne tarša, n
cinės jėgain

doti žemės 
nės jėgainė

binių verčių.

nės veiklos
koncentracij
N 121:2010 
s didžiausio
doti žemės 
orijos ribom
s SAZ dydžio

etuvos ene
g. 13, Viln

ad abiem P
V planuojam
bus užtikrin

akymu Nr. V

veikio aplinkai 

AB planuoja
kos oro tarš

atvejams 
ties planuo

nei vienas 
isės normin

– Vilniaus ko
ad prognoz

visais trimi
ose planuoj
eritorijos rib
etuvos higie
ninės paskir

mų triukšmo
plinkoje vis
galima nust
is. Nustačiu
ribas, bus u
SAZ ribų ne
uojamų ribi

Vilniaus ko
aičiavimo re
šalų koncen
mės sklypo d
nei be jos. 
nės veiklai 
sklypo dali

ės veiklos įta
.  

s – Vilnia
jos abiem 
„Kvapo kon

s leidžiamo
sklypo da

mis. Todėl kv
o. 

ergija“ plan
nius - prog
PŪV vystym

mos naudot
nama Lietuv
V-586 patvi

vertinimo ata

mos ūkinės
šos, kvapų p
(4.9.4.1-4.9.
ojamos ūki
nagrinėjam

niais aktais

ogeneracinė
uojamas ve
is paros pe
jamos Vilnia
bose ir ties 
enos normo

rties pastatu
 ribinių dyd

sais trimis p
tatyti sutap

us sutapdint
žtikrinta, ka
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pateikti

 

kogeneracinės

 

RV H) 0,002

teršalo d
ologinėms s

isės aktuose
e nėra nust
siam vidurk

ksimaliai ga

šos šaltinio a

ntrajai kate
kriterijų, n

i 6.3.2 lentel

s jėgainės pov

2 , 

idžiausia 
sąlygoms, p

e nustatyta 
tatytos vala
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alimas išmet
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nurodytų 5.
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pagal taršos 
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binė aplinko
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ršiaus, m. Es

os šaltiniai,
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os ore, m
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oro užterš

 ar siektina 
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egorijų nus
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ės, tuomet 

jama kaip H
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ankioms 

Jei teisės 
taikoma 

H = 10m; 

os taršos 
ezultatai 



 

L

T

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

G

Vilniaus kogenerac

Lentelė 6.3.2. A.t.š. 

PŪV vystymo alter

Teršalas 

Amoniakas 

Amoniakas 

Amoniakas 

Amoniakas 

Amoniakas 

Anglies monoksid

Anglies monoksid

Anglies monoksid

Azoto oksidai 

Azoto oksidai 

Azoto oksidai 

Gysidabris ir jo jun

Kadmis ir jo jungin

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

cinės jėgainės pove

 

kategorijų nustaty

rnatyva Nr. 2 

Kodas  

134 

134 

134 

134 

134 

das 177 

das 177 

das 5917 

250 

250 

5872 

nginiai 1024 

niai 3211 

A) 6493 

A) 6493 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

eikio aplinkai vertin

ymo skaičiavimų re

Taršos 
šaltinio Nr. C

001-1 0,

003 0,

004 0,

005 0,

006 0,

001-1 0,

001-2 0,

007 0,

001-1 0,

001-2 0,

007 0,

001-1 0,

001-1 0,

001-1 0,

001-2 0,

003 0,

004 0,

005 0,

006 0,

nimo ataskaita 

ezultatai 

m, mg/m3 
RV, 
mg/

,000616 0,2

,000616 0,2

,000616 0,2

,000616 0,2

,000616 0,2

,02206 10

,02206 10

,02206 10

,01398 0,2

,01398 0,2

,01398 0,2

,000021 0,00

,00000012 0,00

,000754 0,05

,000754 0,05

,000754 0,05

,000754 0,05

,000754 0,05

,000754 0,05

 

/m3 Mm, g/s

0,981

0,00066

0,00066

0,00066

0,00066

6,54

22,9497

3,55092

26,16

25,848

0,82253

009 0,00327

00005 0,00327

5 1,962

5 2,5848

5 0,0006

5 0,0006

5 0,0006

5 0,0006

s H, m 

80

6 36

6 36

6 36

6 36

80

73 80

26 15

80

80

31 15

7 80

7 80

80

80

36

36

36

36

ϕ, % Cm/R

ϕ≥85% 0,003

ϕ≥85% 0,003

ϕ≥85% 0,003

ϕ≥85% 0,003

ϕ≥85% 0,003

ϕ≥85% 0,002

ϕ≥85% 0,002

0 0,002

ϕ≥85% 0,069

ϕ≥85% 0,069

0 0,069

ϕ≥85% 0,023

ϕ≥85% 0,024

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

RV Mm/(RV*H

308 0,61313

308 9,17E-05

308 9,17E-05

308 9,17E-05

308 II

2206 0,008175

2206 0,028687

2206 0,023673

99 1,635

99 1,6155

99 0,274177

3333 0,045417

4 8,175

508 0,4905

508 0,6462

508 0,000333

508 0,000333

508 0,000333

508 0,000333

) Kategorija 

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II
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S

S

S

C

S

A

C

Š

V

M

Vilniaus kogenerac

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Sieros dioksidas (A

Sieros dioksidas (A

Sieros dioksidas (B

Chloro vandenilis 

Fluoro vandenilis 

Stibis ir jo junginia

Arsenas ir jo jungi

Chromas ir jo jung

Švinas ir jo jungin

Kobaltas ir jo jung

Varis ir jo junginia

Manganas ir jo jun

Nikelis ir jo jungin

cinės jėgainės pove

 

B) 6486 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

A) 1753 

A) 1753 

B) 5897 

440 

 862 

ai 4112 

niai 217 

giniai 2721 

ai 2094 

giniai 3401 

i 4424 

nginiai 3516 

niai 1589 

eikio aplinkai vertin

007 0,

008 0,

009 0,

010 0,

011 0,

012 0,

013 0,

014 0,

015 0,

016 0,

001-1 0,

001-2 0,

007 0,

001-1 0,

001-1 0,

001-1 0,

001-1 0,

001-1 0,

001-1 0,

001-1 0,

001-1 0,

001-1 0,

001-1 0,

nimo ataskaita 

,000754 0,05

,000754 0,05

,000754 0,05

,000754 0,05

,000754 0,05

,000754 0,05

,000754 0,05

,000754 0,05

,000754 0,05

,000754 0,05

,03533 0,35

,03533 0,35

,03533 0,35

,002464 0,2

,000164 0,02

,000021 0,01

,0000012 0,00

,000021 0,00

,0000012 0,00

,000021 0,00

,000021 0,00

,000021 0,01

,0000012 0,00

5 0,08024

5 0,00149

5 0,00149

5 0,00149

5 0,00149

5 0,053

5 0,02998

5 0,05997

5 0,01999

5 0,01999

5 13,08

5 25,848

5 0,06018

3,924

2 0,2616

1 0,0327

00006 0,0327

015 0,0327

005 0,0327

01 0,0327

02 0,0327

1 0,0327

0002 0,0327

47 15

99 23

99 21

99 21

99 21

15

84 15

71 19

9 31

9 31

80

80

85 15

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80 

0 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,015

ϕ≥85% 0,100

ϕ≥85% 0,100

0 0,100

ϕ≥85% 0,012

ϕ≥85% 0,008

ϕ≥85% 0,002

ϕ≥85% 0,2

ϕ≥85% 0,014

ϕ≥85% 0,002

ϕ≥85% 0,021

ϕ≥85% 0,010

ϕ≥85% 0,002

ϕ≥85% 0,06

508 0,106996

508 0,001304

508 0,001428

508 0,001428

508 0,001428

508 0,070667

508 0,039978

508 0,063128

508 0,012897

508 0,012897

0943 0,467143

0943 0,923143

0943 0,011464

232 0,24525

82 0,1635

21 0,040875

68,125

4 0,2725

24 0,8175

0,40875

05 0,204375

21 0,040875

20,4375 

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

I

I

II

II

II

I

II

II

II

II

II

II 
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V

T

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

G

Vilniaus kogenerac

Vanadis ir jo jungi

PŪV vystymo alter

Teršalas 

Amoniakas 

Amoniakas 

Amoniakas 

Amoniakas 

Amoniakas 

Anglies monoksid

Anglies monoksid

Anglies monoksid

Azoto oksidai 

Azoto oksidai 

Azoto oksidai 

Gyvsidabris ir jo ju

Kadmis ir jo jungin

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

cinės jėgainės pove

 

niai 2023 

rnatyva Nr. 3  

Kodas 

134 

134 

134 

134 

134 

das 177 

das 177 

das 5917 

250 

250 

5872 

unginiai 1024 

niai 3211 

A) 6493 

A) 6493 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

B) 6486 

eikio aplinkai vertin

001-1 0,

Taršos 
šaltinio Nr. 

Cm

001-1 0,0

003 0,0

004 0,0

005 0,0

006 0,0

001-1 0,0

001-2 0,0

007 0,0

001-1 0,0

001-2 0,0

007 0,0

001-1 0,0

001-1 0,0

001-1 0,0

001-2 0,0

003 0,0

004 0,0

005 0,0

006 0,0

007 0,0

nimo ataskaita 

,000021 0,00

m, mg/m3 RV, m

001347 0,2

001347 0,2

001347 0,2

001347 0,2

001347 0,2

01697 10

01697 10

01697 10

01459 0,2

01459 0,2

01459 0,2

000045 0,00

00000028 0,00

000375 0,05

000375 0,05

000375 0,05

000375 0,05

000375 0,05

000375 0,05

000375 0,05

01 0,0327

mg/m3 Mm, g/s

1,59

0,00066

0,00066

0,00066

0,00066

10,6

0

3,55092

42,4

0

0,82253

009 0,0053

00005 0,0053

5 3,18

5 0

5 0,0006

5 0,0006

5 0,0006

5 0,0006

5 0,08024

80

s H, m 

80

6 36

6 36

6 36

6 36

80

80

6 15

80

80

1 15

80

80

80

80

36

36

36

36

47 15

ϕ≥85% 0,021

ϕ, % Cm/RV

ϕ≥85% 0,0067

ϕ≥85% 0,0067

ϕ≥85% 0,0067

ϕ≥85% 0,0067

ϕ≥85% 0,0067

ϕ≥85% 0,0016

ϕ≥85% 0,0016

0 0,0016

ϕ≥85% 0,0729

ϕ≥85% 0,0729

0 0,0729

ϕ≥85% 0,05

ϕ≥85% 0,056

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

0 0,0075

0,40875

V Mm/(RV*H

735 0,099375

735 9,17E-05

735 9,17E-05

735 9,17E-05

735 9,17E-05

697 0,01325

697 0

697 0,023673

95 2,65

95 0

95 0,274177

0,073611

13,25

5 0,795

5 0

5 0,000333

5 0,000333

5 0,000333

5 0,000333

5 0,106996

II

) Kategorija 

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II
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S

S

S

C

S

A

C

Š

V

M

V
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Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Kietosios dalelės (

Sieros dioksidas (A

Sieros dioksidas (A

Sieros dioksidas (B

Chloro vandenilis 

Fluoro vandenilis 

Stibis ir jo junginia

Arsenas ir jo jungi

Chromas ir jo jung

Švinas ir jo jungin

Kobaltas ir jo jung

Varis ir jo junginia

Manganas ir jo jun

Nikelis ir jo jungin

Vanadis ir jo jungi

cinės jėgainės pove

 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

C) 4281 

A) 1753 

A) 1753 

B) 5897 

440 

862 

ai 4112 

niai 217 

giniai 2721 

iai 2094 

giniai 3401 

i 4424 

nginiai 3516 

niai 1589 

niai 2023 

eikio aplinkai vertin

008 0,0

009 0,0

010 0,0

011 0,0

012 0,0

013 0,0

014 0,0

015 0,0

016 0,0

001-1 0,0

001-2 0,0

007 0,0

001-1 0,0

001-1 0,0

001-1 0,0

001-1 0,0

001-1 0,0

001-1 0,0

001-1 0,0

001-1 0,0

001-1 0,0

001-1 0,0

001-1 0,0

nimo ataskaita 

000375 0,05

000375 0,05

000375 0,05

000375 0,05

000375 0,05

000375 0,05

000375 0,05

000375 0,05

000375 0,05

02592 0,35

02592 0,35

02592 0,35

005387 0,2

000359 0,02

000045 0,01

0000028 0,00

000045 0,00

0000028 0,00

000043 0,00

000043 0,00

000045 0,01

0000028 0,00

000043 0,00

5 0,00149

5 0,00149

5 0,00149

5 0,00149

5 0,053

5 0

5 0

5 0

5 0

5 21,2

5 0

5 0,06018

6,36

2 0,424

0,053

00006 0,053

015 0,053

005 0,053

01 0,053

02 0,053

0,053

0002 0,053

01 0,053

99 23

99 21

99 21

99 21

15

15

19

31

31

80

80

85 15

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0075

ϕ≥85% 0,0740

ϕ≥85% 0,0740

0 0,0740

ϕ≥85% 0,0269

ϕ≥85% 0,0179

ϕ≥85% 0,0045

ϕ≥85% 0,4666

ϕ≥85% 0,03

ϕ≥85% 0,0056

ϕ≥85% 0,043

ϕ≥85% 0,0215

ϕ≥85% 0,0045

ϕ≥85% 0,14

ϕ≥85% 0,043

5 0,001303

5 0,001428

5 0,001428

5 0,001428

5 0,070667

5 0

5 0

5 0

5 0

057 0,757143

057 0

057 0,011464

935 0,3975

95 0,265

5 0,06625

667 110,4167

0,441667

6 1,325

0,6625

5 0,33125

5 0,06625

33,125

0,6625

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

II

II

II

II

II

I

II
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6.3.1.3
Vadovauj
šaltinio, k
paskirsčiu

Vadovauj
šaltinio, k
kaip 1 ka

Vadovauj
įrenginyj
anglies (t
furanų m
eksploata
rečiau ka
pateiktas

Vadovauj
"Dėl Lietu
teršalų iš
normų LA
šiluminė 
SO2), azo
monoksid

 

ogeneracinės jė

 

3. Monito
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ų metalų, d
us. Staciona

kos aplinkos 
os ministro 2

ų įrenginių no
o" pakeitimo
a didesnė, iš
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dažnis 
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ankamą mata

atų 1 priedo
ntrajai kateg

auginių reik
, CO, dulkių
mai, ne maž
osius 12 de
dioksinų ir f
rių aplinkos

ministro 20
2001 m. rugs
ormų ir Išme
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ta 
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avimų ir/ar m
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L
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Lentelė 6.3.3. Stacio

Eil. 
Nr. 

Įrenginio/
gamybos 
pavadinim

1 2 

1 Katilas 

cinės jėgainės pove

 

onarių aplinkos oro

/ 

mas 

Taršos šaltin

Nr. 

3 

001-1 

eikio aplinkai vertin

o taršos šaltinių mo

nis 

Pavadinimas

4 

Kaminas 

nimo ataskaita 

onitoringo planas

Koordinatės

X

5

574303,92

T

Y

5’ 6

6059602,93

c

f

g

t

f

s

c

Teršalai 

Pavadinimas 

6

amoniakas

anglies monoksida

azoto oksidai (A) 

chloro vandenilis 

fluoro vandenilis  

gyvsidabris ir jo ju

kadmis ir jo jungin

talis ir jo junginiai 

kietosios dalelės (A

LOJ (BOA)

dioksinai

furanai

sieros dioksidas (A

arsenas ir jo jungin

chromas ir jo jung

kobaltas ir jo jungi

manganas ir jo jun

Kodas

7

134

as (A) 177

250

440

862

nginiai 1024

niai  3211

7911

A)  6493

308

7866

7875

A)  1753

niai 
217

iniai 2721

iniai 3401

nginiai 
3516

Matavimų da

8

1 kartą/metu

nuolatos

nuolatos

nuolatos

nuolatos

2 kartai/metu

2 kartai/metu

nuolatos

nuolatos

2 kartai/metu

nuolatos

4 kartai/metu

2 kartai/metu

2 kartai/metu

2 kartai/metu

ažnumas

us

us*

us*

us*

us*

us*

us*

us*
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2. Katilas 

3. Kogenera
ė jėgainė 

cinės jėgainės pove

 

001-2 

acin 003 

004 

005 

006 

eikio aplinkai vertin

Kaminas1 

Atliekų deginim
jėgainės kur
bunkeris 

Atliekų deginim
jėgainės kur
bunkeris 

Atliekų deginim
jėgainės kur
bunkeris 

Atliekų deginim
jėgainės kur
bunkeris 

nimo ataskaita 

574303,92

mo 
ro 

574193,95

mo 
ro 

574193,29

mo 
ro 

574193,29

mo 
ro 

574193,51

s

š

v

v

6059602,93
a

a

s

6059621,68 a

6059611,46 a

6059601,69 a

6059590,14 a

nikelis ir jo jungini

stibis ir jo junginia

švinas ir jo junginia

vanadis ir jo jungin

varis ir jo junginiai

anglies monoksid

azoto oksidai (A) 

kietosios dalelės (A

sieros dioksidas (A

amoniakas

kietosios dalelės (

amoniakas

kietosios dalelės (

amoniakas

kietosios dalelės (

amoniakas

kietosios dalelės (

ai 
1589

i  4112

ai  2094

niai  2023

  4424

as (A) 
177

250

A) 
6493

A) 
1753

134

C) 4281

134

C) 4281

134

C) 4281

134

C) 4281

2 kartai per m
metus2* 

2 kartai/metu

2 kartai/metu

2 kartai/metu

2 kartai/metu

1 kartą per m

nuolatos

nuolatos

nuolatos

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

metus1/4 kartai pe

us*

us*

us*

us*

metus

us

us

us

us

us

us

us

us

269

er 



 

4

*
1

2

Vilniaus kogenerac

4. Biokuro 
paruošim
mazgas1 

*- Per pirmuosius 12
1-PŪV vystymo alter
2-PŪV vystymo alter

cinės jėgainės pove

 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

o 
013 

014 

015 

016 

2 deginimo ar bendr
rnatyva Nr.2; 
rnatyva Nr.3. 

eikio aplinkai vertin

Elektros 
generatorius 

Aktyvuotos 
anglies bunkeris

Aktyvuotos 
anglies bunkeris

Negesintų kalki
bunkeris 

Gesintų kalki
bunkeris 

Dugno pelen
patalpa 

Biokuro 
smulkinimo 
pastatas 

Biokuro priėmim
pastatas 

Biokuro silosas

Biokuro silosas

ro deginimo įrengin

nimo ataskaita 

574307,03

574285,92

574285,92

ių 574285,92

ių 574285,92

nų 574179,92

574141,96

mo 574164,33

574111,65

574142,61

io eksploatavimo m

6059646,34 a

a

s

6059584,89

6059584,89

6059584,89

6059584,89

6059560,45

6059448,02

6059493,92

6059466,92

6059465,41

mėnesių sunkiųjų me

anglies monoksid

azoto oksidai (B) 

kietosios dalelės (

sieros dioksidas (B

kietosios dalelės (

kietosios dalelės (

kietosios dalelės (

kietosios dalelės (

kietosios dalelės (

kietosios dalelės (

kietosios dalelės (

kietosios dalelės (

kietosios dalelės (

etalų, dioksinų ir fura

as (B) 5917

5872

B) 6486

B) 5897

C) 4281

C) 4281

C) 4281

C) 4281

C) 4281

C) 4281

C) 4281

C) 4281

C) 4281

anų matavimai turi b

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

4 kartus per 
metus2 

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

1 kartą/metu

būti atliekami ne reč

us

us

us

metus1/1 kartą pe

us

us

us

us

us

us

us

us

us

čiau kaip kartą per 3 
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todė
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nuot

PŪV 
aplin
turi b

Nuot

 

6.3
Vilnia
asfalt
m3/p
apie 

Remi
nuot

Minim
Num

Nuot

 
 
 

aus kogeneraci

.2 Nuo

.2.1. Ga
aus kogene
ošimo ūkyj
ausomai nu

 205,87 m

 88,39 m3

uojama, kad
darys: 

 611,78 m

 378,77 m

aus kogene
l remiantis 
ybinių nuot

vystymo al
ektų aplinko
tekose turi b

vystymo al
nkos monito
būti 1 kartą 

tekose num

.2.2. Pav
aus kogene
tuotų aikšte

parą PŪV vy
25,15 m3/pa

iantis Aplin
tekų monito

malus meti
matomas mė

tekose num

inės jėgainės p

 

otekų mo

mybinių
eracinė jėga

e ir iš kond
o analizuoja

m3/d nuotek
3/d nuotekų

d iš kondens

m3/d nuotek

m3/d nuotek

eracinė jėga
Aplinkos m

tekų monito

lternatyvos 
os monitori

būti 1 kartą p

lternatyvos 
oringo nuos
per ketvirtį.

atoma steb

viršinių n
eracinėje jėg
elių ir kietų 
ystymo alter
arą PŪV vys

kos monito
oringą, nes s

nis nuotekų
ėginių ėmim

atoma steb

poveikio aplin

onitoring

 nuotekų
inėje gamy

densacinio 
amų veiklos

kų PŪV vysty

ų PŪV vystym

sacinio ekon

kų PŪV vysty

kų  PŪV vysty

ainė per par
monitoringo

oringą. 

Nr. 2 atvej
ingo nuosta
per mėnesį.

Nr. 3 atvej
status minim
 

bėti šiuos ter

nuotekų 
gainėje pre
dangų suda

rnatyvai Nr.
tymo altern

ringo nuost
susidarantis 

ų mėginių ė
mas prieš nuo

bėti šiuos ter

nkai vertinimo 

gas 

ų monito
binės nuote
ekonomaize

s alternatyvų

ymo alterna

mo alternaty

nomaizerio 

ymo alterna

ymo alterna

rą į nuotaky
o nuostata

u susidarys 
atus minim
. 

u susidarys
malus metin

ršalus - BDS

monitor
liminarus p
arys apie 95
. 3. Prelimin

natyvai Nr. 2

tatais veiklo
paviršinių n

ėmimo daž
otekų valym

ršalus - BDS

ataskaita 

oringas
ekos susida
erio. Planuo
ų susidarys:

atyvai Nr. 2;

yvai Nr. 3. 

priklausom

atyvai Nr. 2;

atyvai Nr. 3.

yną išleis da
is veiklos v

daugiau n
alus metini

s iki 500 m3

nis mėginių 

7, naftos pro

ringas 
paviršinių (li
5,18 m3/par
narus pavirš
2, 17,79 m3/p

os vykdytoja
nuotekų kie

žnis – 1 kart
mą ir po jo. 

7, naftos pro

rys demine
ojama, kad 
 

ai nuo anal

augiau kaip
vykdytojas 

ei 500 m3/d
s mėginių 

3/d nuotėkų
ėmimo daž

oduktus ir s

etaus) nuot
rą PŪV vysty
šinių nuote
parą PŪV vy

as privalės v
ekis viršija 50

tas per ketv

oduktus ir s

ralizuojant 
iš vandens

izuojamų ve

p 50 m3 gam
privalės vy

d nuotėkų, 
ėmimo daž

ų, todėl pag
žnis išleidžia

skendinčias 

tekų kiekis, 
ymo alterna
kų kiekis nu

ystymo alter

vykdyti išleid
0 m3/d. 

virtį, t.y. 4 

skendinčias 

vandenį va
s paruošimo

eiklos altern

mybinių nuo
kdyti išleid

todėl paga
žnis išleidžia

gal Ūkio sub
amose nuot

medžiagas.

surenkama
atyvai Nr. 2,
uo stogų su
rnatyvai Nr. 

džiamų pav

kartai per m

medžiagas.

271

ndens 
o ūkio 

natyvų 

otekų, 
žiamų 

al Ūkio 
amose 

bjektų 
tekose 

 

as nuo 
 33,04 

udarys 
3. 

viršinių 

metus. 

 



Vilnia

 

6.4

 
Pove
mon

 

6.4
 
Remi
pove

 

6.4
Remi
mon
nuro
aplin
Resp
100-3
rodik
104.  

Obje
paga
lente
koky
apsk
laiko
Terša
oro u
mod
aplin
vertė

Aplin
priva
(be f
ribą, 
patvi
2001
rezul
žemu

 

 

aus kogeneraci

4 Povei
monit

eikio aplinko
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.1 Pov

iantis LR A
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odyti Teršalų
nkos oro už
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al nacionali
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ybei monito

aičiuota mo
tarpio ribin

alų, kurių ki
užterštumo 
eliavimą ne

nkos ore rib
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alu vykdyti j
foninio aplin

nustatytą 
irtintų Lietu
, Nr. 106-38

ltatų palyg
utinėmis ve

inės jėgainės p

 

kio 
toringa

os kokybei 
poveikio apl

veikio pa

Aplinkos mo
niam ir pože

veikio ap
Aplinkos m
ri vykdyti „

ų, kurių kiek
žterštumo v
eikatos apsa
, Nr. 67-262
 TPR), apska

omi išmesti 
nius kriterij
os monitori
oringą priva
odeliavimo 
es aplinkos
ekis aplinko
vertėse; <…

ei vieno terš
bojamas pa
ų 4.2 Aplink

oringo nuos
jeigu kurio 
nkos oro už
žmonių sv

uvos Respu
828), 1 prie

ginimas su 
rtinimo ribo

poveikio aplin

aplinko
as 

monitoring
inkos oro ko

aviršiniam

onitoringo 
eminiam va

plinkos o
monitoringo
„<...> ūkio 

kis aplinkos 
vertėse, pat
augos minis
27), o veiklo
aičiuotas šių

teršalai, pa
jus ir kurių 
ngo nuosta

alu vykdyti 
būdu (be fo
 oro užteršt
os ore riboj
…>”. Atliku
šalo koncen

agal nacion
kos oras). 

statų 8.1.2 p
nors teršalo

žterštumo), 
veikatos aps
blikos aplin

ede. 6.4.1 le
Aplinkos 

omis. 

nkai vertinimo 

os ko

as susideda
okybei mon

m ir pož

nuostatų 8
ndeniui mo

oro kokyb
o nuostatų 

subjektai, 
ore ribojam

virtintose L
stro 2000 m
os metu vie
ų Nuostatų 1

atenkantys į
TPR dides

atų 8.1.1 pu
jeigu kuri

oninio aplin
tumo vertes
amas pagal
s objekto iš

ntracijos nev
alinius krite

punkte sakom
o koncentra
viršija maž

saugai, nur
nkos minist
entelėje pat

oro koky

ataskaita 

okybei 

a iš poveikio
nitoringo. 

eminiam

8.2 ir 8.3 p
onitoringo v

bei mon
8.1.1 pun

kurių vykd
mas pagal n
Lietuvos Re

m. spalio 30 
eno į aplink
1 priedo 3 p

į sąrašą terš
snis nei 104

unkte taip p
o nors terš

nkos oro užt
s, nustatytas
l nacionalin
šmetamų te
viršijo ribin
erijus, sąraš

ma, kad pov
acija aplinko
žiausio vidu
rodytą Apli
ro 2001 m.
teiktas terša
bės vertini

(pov

o paviršinia

m vanden

unktų reika
vykdymas yr

itoringa
nktu, pove
omos veikl

nacionaliniu
spublikos a
d. įsakymu

kos orą išm
punkte nust

šalų, kurių k
4

 yra chrom
pat sakoma
šalo konce
terštumo), v
s žmonių sv

nius kriteriju
eršalų sklaid
ių verčių nu

še ir ribinės

veikio aplin
os ore, apsk
rkinimo laik
nkos oro k
 gruodžio 
alų sklaidos
imo taisyk

veikio 

am ir požem

niui mon

alavimais v
ra neprivalo

s 
eikio aplink
los metu iš
s kriterijus, 

aplinkos mi
u Nr. 471/58

etamų terš
tatyta tvarka

kiekis aplink
mas, kobalta
a, kad pove
ntracija ap

viršija mažia
veikatos aps
us, sąraše ir 
dos aplinko
ustatytų Te
se aplinkos

kos oro kok
kaičiuota m
kotarpio žem
kokybės ve
12 d. įsakym
s matemati

klių 1 prie

aplin

miniam vand

nitoringa

eiklos vykd
omas. 

kos oro ko
šmetami te
sąraše ir rib

nistro ir Lie
82 (Žin., 200
alų pavojin
a, yra didesn

kos ore ribo
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eikio aplinko
linkos ore 

ausio vidurk
saugai, nuro
ribinėse ap
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ršalų, kurių 
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Iš pa
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Remi
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mod
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vertė
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mate
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taiko
konc
teisė
žmon

aus kogeneraci

lė 6.4.1. Teršal

lo 
dinimas 

Vid

es 
oksidas 

8 v

sios 
ės 

0) 

24 

o 
idas 

1 v

s 
idas 

24 

s  1 m

teiktų duom
katos apsaug

iantis Aplink
kokybei mo
eliavimo bū
amas pagal

ė, o jų konce
a teisės akt

ematinį mod
avimų būda

iantis Aplin
omas, kai: 1
centracija ap
s aktuose n
nių sveikato

inės jėgainės p

 

lų sklaidos mo

durkis Žem
žmo
apsa

al. 50 %

(5 m

val 50% 
μg/m
daug
per 
metu
90,44

al. 50% 
μg/m
viršy
kartų
metu
99,8 

val. 40 %
vertė
būti 
3 ka
kalen
t.y. 
proc

metai 50 %
μg/m

menų matyt
gai, todėl ši
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onitoringas 
ūdais. 11.1. 
l Europos Są
entracija ap
tuose nusta
deliavimą n
s netaikoma

kos monito
1.2.1. teršal
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nustatytos m
os apsaugai.

poveikio aplin

odeliavimo rez

mutinė vertinim
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% ribinės vertė
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 ribinės vert
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kalend
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m3, neturi 
yta daugiau k
ų per kalend
us), t.y. ta
procentilis 
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ės (50 μg/m3,
viršyta daugi
rtus per bet 
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gali būti vy
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ringo nuost
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PŪ
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ės 22,

tės (25 
i viršyta 
 kartus 

dorinius 
aikomas 

1,4

ės (100 
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akenkimas, p
baigiant daug

odingų ir pavo
a 

kenkimas pra
ovimu, pavoj

niame proce

eminė medž
mui, saugom

pusiau saus
SO2 ir kitų

pusiau saus
dioksinams
s į kalkių g
as, sumaišo

ymo įrengi

ų valymo įr
mo ūkyje va

imui; 

ama aušinim
mas. 

mišinius ir 
adavimo į p
s dulkės. 

as  
je susidaran
eiklos galim
97), nustato
ntelė).  

pradedant išg
gelio asmenų 

ojingų medžia

adedant maž
jingų medžia

ese yra: 

žiaga, naud
mas kiekis ap

so dūmų v
ų rūgštinių 

so dūmų v
s iš dūminių
gesintuvą, k
omos su p

iniuose įren

renginiuose
alyto vande

mo įrenginiu

sprogti ar s
pakuras įren

nčias pavoj
mų avarijų 
omi pažeid

gąsčiu ir leng
mirtimis 

agų pasklidim

ža žala, baigi
agų pasklidim
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ojama 
pie 30- 

alymo 
dujų 

alymo 
ų dujų 
kur jos 
pelenų 

nginio 

e, kaip 
ns pH 

uose ir 

sukelti 
nginių 

jingas, 
rizikos 
džiami 

gvu 

mas,  

iant 
mas, 



Vilnia

 

Galim
nusta

 

Lentel

Nerei

Ribot

Didelė

Labai 

Katas

Nerei

Ribot

Didelė

Labai 

Katas

Nerei

Ribot

Didelė

Labai 

Katas

Ankst

Vidut

Jokio 

aus kogeneraci

mų pavojų r
atomi paga

lė 7.2.2. Rekom

kšmingos 

os 

ės 

 didelės 

trofinės 

kšmingos 

os 

ės 

 didelės 

trofinės 

kšmingos 

os 

ės 

 didelės 

trofinės 

tyvas ir aiškus

iniškas  

įspėjimo (gre

inės jėgainės p

 

reikšmingum
l 7.2.2 lente

menduojami ri

Klasė 

Klasė 

P

Klasė 

Plėtoji

Klasė 

s įspėjimas 

eitai ir netikėt

Klasė 

poveikio aplin

mas žmonė
lėje pateikt

rizikos veiksnių

Pasekm

Pasekmės nuo

mosi greitis,

tai) 

nkai vertinimo 

ėms, gamtai
us kriterijus

ų vertinimo kri

mės žmonių g

Pasekmės

osavybei (ma

, avarinės sit

Tikim

ataskaita 

įrangos suga

 bei nuosav
 ir apibendr

iterijai 

gyvybei ir sve

Laikinas leng

Keletas sužal

Keletas sun
pablogėjima

Kelios (daug
sunkiai sužal

Keliolika mir
kaip 500 eva

s gamtai

Nėra užterštu

Nestiprus užt

Nestiprus užt

Stiprus užter

Ypač stiprus 

aterialinėms

mažiau 30 00

30 000- 60 000

60 000- 300 0

300 000 – 1 5

daugiau 1 50

uacijos trukm

Padariniai lo

Šiek tiek išplitę

Vyksta slapta
labai staigus

mybė

G

adinimas 

vybei, riziko
rinami 7.2.3 

eikatai

Po

gvas savijauto

lojimų, ilgalai

kių sužalojim
s 

giau kaip) 5 
otų, iki 500 ev

rčių, keli šimt
kuotų 

Po

umo, poveikis

terštumas, po

terštumas, išp

rštumas, pove

užterštumas,

s vertybėms) 

Pož

00

0

000

500 000

0 000

mė, pasireng

Po

kalizuoti, žalo

ęs, nežymi žala

ai , iki poveik
s  

Grubiai pask

os trukmė, t
lentelėje.  

ožymiai 

os pablogėjim

kis savijautos

mų, labai žy

mirtys, kelio
vakuotų  

tai sunkiai su

ožymiai 

s lokalizuotas

oveikis lokaliz

plitęs poveikis

eikis lokalizuo

 išplitęs pove

žymiai* 

gimas 

ožymiai 

os nėra 

is pasireiškia 

kaičiuotas da

ikimybė ir s

mas 

s pablogėjima

ymus savijau

olika-keliasdeš

užalotų, daug

 

zuotas

s  

otas

eikis

visiškai, pove

ažnis
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svarba 

as

utos 

šimt 

giau 

eikis 
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Neįm

Bevei

Maža

Tikėti

Labai 

*- re
persk

Jei ap
objek
gamt

 

 

aus kogeneraci

anoma 

k neįmanoma

i tikėtina 

na 

 tikėtina 

ekomendaci
kaičiuotos į 

ptikti pavoja
ktų rizikos kl
tai, aplinkai a

inės jėgainės p

 

a 

ijose (Inform
eurus, suap

ai menki, jie t
lasifikavimas
ar nuosavyb

poveikio aplin

maciniai pr
pvalinant 

toliau nenag
s ir vertinima

bei nagrinėja

nkai vertinimo 

anešimai, 2

grinėjami, jei
as neatliekam

ami iki galo.

ataskaita 

Mažiau negu

Kartą per 100

Kartą per 10-

Kartą per 1-1

Dažniau nei  

2002 Nr. 61

i tolesnio na
mas. Rizikos 

u kartą per 10

0-1000 metų 

-100 metų

0 metų

kartą per me

-297) patei

agrinėjimo m
veiksniai, tu

00 metų 

tus 

iktos vertės

metu nenusta
urintys svarb

s litais apyt

atyta pažeid
bią įtaką žmo
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tiksliai 

džiamų 
onėms, 



Vilni

 

Lent

Eil
Nr

Pa

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pa

iaus kogeneracinės

 

telė 7.2.3.Galimų pa

. 

. 
Nustatytas g

vojai dėl geograf

Stichinis met
viesulas, škva

Stichinis mete

Stichinis mete

Stichinis mete

Stichinis mete

Katastrofinis m

vojai dėl atliekam

s jėgainės poveikio

avojų ir rizikos veik

galimas pavojus, t

finės padėties 

teorologinis reiški
las), labai tikėtina 

eorologinis reiškin

eorologinis reiškin

eorologinis reiškin

eorologinis reiškin

meteorologinis re

mų technologinių

o aplinkai vertinimo

ksnių nustatymas 

tikimybė s

nys (maksimalus 

nys (smarkus lietus

nys (smarkus snyg

nys (kaitra), labai ti

nys (speigas), labai

iškinys (uraganas)

ų procesų ar gedi

o ataskaita 

vėjo greitis, laba

s), labai tikėtina

is, smarki pūga), la

ikėtina

i tikėtina

), tikėtina

imų, tame tarpe d

i smarki audra, 

abai tikėtina

dėl žmogiškojo f

Pažeidžiami ob
reikšmingumas, 

Įmonės planuoj
teritorija. Galimas
statinių apdailos
nedidelis poveik
Pasekmės nereikš

Įmonės planuoj
teritorija. Smark
paviršinių nuotek
paviršinės nuote
išleistos be valym
reikiamas valym
nereikšmingos. 

Įmonės planuoj
teritorija. Gali 
darbuotojams. Pa

Įmonės planuoj
teritorija. Gali 
darbuotojams. Pa

Įmonės planuoj
teritorija. Gali 
darbuotojams. Ga
Pasekmės nereikš

Įmonės planuoj
teritorija. Galimas
statinių apdailos
nereikšmingos. 

aktoriaus - perso

bjektai, poveik
 galimas pavojau

jamos naudoti 
s išorėje esančios t
s ir konstrukcijų
kis Avarijos išp
šmingos. 

jamos naudoti 
kios ir ilgalaikės 
kų valymo įrengi
ekos nuo įmonė

mo. Techniniame p
mo įrenginio p

jamos naudoti 
apsunkinti la

asekmės nereikšm

jamos naudoti 
apsunkinti la

asekmės nereikšm

jamos naudoti 
apsunkinti la

alimas vamzdynų 
šmingos. 

jamos naudoti 
s išorėje esančios t
s ir konstrukcijų 

onalo klaidų 

kio pobūdis (z
us išplitimas  

žemės sklypo 
technologinės įran

ų pažeidimas. G
plitimas nenumat

žemės sklypo 
liūties metu g

inių perpildymas,
ės teritorijos gal
projekte bus įverti
pajėgumas. Pas

žemės sklypo 
auko darbų s
ingos 

žemės sklypo 
auko darbų s
ingos. 

žemės sklypo 
auko darbų s
užšalimas ir pažei

žemės sklypo 
technologinės įran

pažeidimas. Pas

onos), Galimo 
priežast

dalies 
ngos ir 

Galimas 
tomas. 

Gamtinė
įspėjima

dalies 
galimas 
, todėl 
li būti 
namas 

sekmės 

Gamtinė
įspėjima

dalies 
sąlygas 

Gamtinė
įspėjima

dalies 
sąlygas 

Gamtinė
įspėjima

dalies 
sąlygas 
dimas. 

Gamtinė
įspėjima

dalies 
ngos ir 

sekmės 

Gamtinė
įspėjima
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pavojaus kilim
tys, greitis 

ės kilmės, ankstyv
as 

ės kilmės,  ankstyv
as 

ės kilmės,  ankstyv
as 

ės kilmės,  ankstyv
as 

ės kilmės,  ankstyv
as 

ės kilmės ankstyv
as 

mo 

vas 

vas 

vas 

vas 

vas 

vas 



Vilni

 

Eil
Nr

7 

8 

9 

iaus kogeneracinės

 

. 

. 
Nustatytas g

Kuro tiekimo
kuro bunke
tiektuvai, v
Naudojamos
energetinę v
į garo kati
neįmanomo

Garo katilo a
ekonomaizeri
slėginėse sist
neįmanomos

Dūmų konde
skruberio ir 
padidinant j
vanduo ir etil
didelės bevei

s jėgainės poveikio

galimas pavojus, t

o ir sandėliavimo
eris, kuro tiekim
vandens įpurš
s pagrindinės 
vertę turinčios at
ilo agregatą. S

os.  

agregatas - pakur
is. Naudojamos 
temose vanduo, g
.  

nsacinis ekonoma
kondensato valym
ėgainės nauding
lenglikolis, dūmuo
k neįmanomos. 

o aplinkai vertinimo

tikimybė s 

o sistema: svarst
mo įrenginiai 
škimo įtaisai, 

žaliavos. Šio
tliekos ir biokura

Smulkios avarijo

a, garo katilas, ga
energetinę vertę
garas. Smulkios a

aizeris - sudarytas 
mo įrangos, skirta
go veikimo koef
ose degimo produ

o ataskaita 

yklės, kuro iškro
(2 greiferiniai 

automatizacijo
oje sistemoje 
as paruošiamas i
os tikėtinos, di

aro perkaitintuvas
ę turinčios atlieko
avarijos tikėtinos, 

iš kondensacinio e
as dūmų šilumai 
ficientą. Sistemoj
uktai. Smulkios av

ovimo patalpa, 
kranai), kuro 

os įrenginiai. 
naudojamos 

ir patiekiamas 
idelės beveik 

s ir garo katilo 
os ir biokuras, 
didelės beveik 

ekonomaizerio, 
utilizuoti, taip 

e naudojamas 
varijos tikėtinos, 

Pažeidžiami ob
reikšmingumas, 

Žmonės – ribotas
sužeidimai 

Gamta – ribota
užteršimas atlieko

Nuosavybė – ribo
mechanizmams 

Žmonės – ribotas
sužeidimai 

Gamta – ribot
užteršimas, povei

Nuosavybė – 
įrenginiams 

Žmonės – ribotas
sužeidimai 

Gamta – ribot
užteršimas, povei

Nuosavybė – 
įrenginiams 

bjektai, poveik
 galimas pavojau

s poveikis persona

as poveikis aera
omis, poveikis loka

otas poveikis statin

s poveikis persona

tas poveikis ap
ikis lokalizuotas 

ribotas poveik

s poveikis persona

tas poveikis ap
ikis lokalizuotas 

ribotas poveik

kio pobūdis (z
us išplitimas  

alui, pavienės trau

acijos zonai, nes
alizuotas 

niams ir konstrukc

alui, pavienės trau

linkos orui, nes

kis konstrukcijom

alui, pavienės trau

linkos orui, nes

kis konstrukcijom

onos), Galimo 
priežast

umos ir 

stiprus 

cijoms, 

Dulkių s
erdvėse,

besisuka
judančio
dalys, tra

persona

avarinės
greitai ir

umos ir 

stiprus 

ms ir 

Kuro d
gedimai;

slėginių 
išsisanda

persona

avarinės
greitai ir

umos ir 

stiprus 

ms ir 

Šilumoka

slėginių 
išsisanda

persona

vystosi g
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pavojaus kilim
tys, greitis 

sprogimas uždaro
, 

ančios ir kita
os mechanizm
ansportas 

lo klaidos, 

 situacijos vysto
r netikėtai 

eginimo įrengin
; 

ind
arinimas,  

lo klaidos 

 situacijos vysto
r netikėtai 

aičių,

ind
arinimas,  

lo klaidos 

greitai ir netikėtai 

mo 

ose 

aip 
mų 

osi 

nių 

dų 

osi 

dų 



Vilni

 

Eil
Nr

10 

11 

12 

13 

iaus kogeneracinės

 

. 

. 
Nustatytas g

Garo turbina
vandens garo
garo kamera
Smulkūs ged
garu. 

Generatorius 
energija. Che
avarijos maža

Vandens paru
minkštinimo 
deaeratoriaus
tirpalas, natr
pavojingų che

Aušinimo sis
termofikacini
sistema. Siste

s jėgainės poveikio

galimas pavojus, t

 – tolydinio veik
o potencinę energ
, kreipračiai ir da

dimai tikėtini, did

– įrenginys me
minės medžiagos

ai tikėtinos.  

uošimo sistema -
bei atvirkštinė

s. Naudojamos pa
rio fosfatas, nat
eminių medžiagų 

stema. Ją sudaro
o vandens pašild

emoje naudojamas

o aplinkai vertinimo

tikimybė s 

kimo šiluminis var
iją paverčiantis m
arbo rato mentės
elės avarijos maž

chaninę (sukimo)
s nenaudojamos. S

- sudaryta iš mec
ės osmozės ir 
avojingos cheminė
rio chloridas, ka
išsiliejimai ir darb

o atidirbusio (pi
dymo (garo-vand
s vanduo ir etileng

o ataskaita 

riklis su sukamuo
echaniniu darbu. 
s. Sistemoje naud
žai tikėtinos. Tikė

) energiją paverč
Smulkūs gedimai t

haninių smėlio fi
elektrodejonizac

ės medžiagos – 2
austinė soda. Tik
buotojų fizinis kont

rminio) garo au
ens šilumokaičiai

glikolis.  

oju darbo ratu, 
Įrenginį sudaro 
dojamas garas. 
tini nudegimai 

čiantis elektros 
tikėtini, didelės 

ltrų ir vandens 
ijos įrenginių, 

24-25% amonio 
kėtini smulkūs 
taktas.  

šinimo įranga, 
i) ir aušintuvių 

Pažeidžiami ob
reikšmingumas, 

Žmonės – ribotas
sužeidimai 

Gamta – nereikšm

Nuosavybė – rib
įrangos sugadinim

Žmonės – ribotas
sužeidimai, atskir

Gamta – nereikšm

Nuosavybė – rib
įrangos sugadinim

Žmonės – ribotas
pablogėjimas 

Gamta – ribot
lokalizuotas 

Nuosavybė – nere

Žmonės – ribotas
sužeidimai 

Gamta – ribotas p
užterštumas, nest

Nuosavybė – 
įrenginiams 

bjektai, poveik
 galimas pavojau

s poveikis persona

mingos, poveikis lo

botos-didelės,  po
mas 

s poveikis persona
i mirtini atvejai 

mingos, poveikis lo

botos-didelės,  po
mas 

s poveikis person

tos,  nestiprus 

eikšmingos 

s poveikis persona

poveikis aplinkos 
tiprus užteršimas, 

ribotas poveik

kio pobūdis (z
us išplitimas  

alui, pavienės trau

okalizuotas 

oveikis įvairaus la

alui, pavienės trau

okalizuotas 

oveikis įvairaus la

alui, ilgalaikis sav

užteršimas, po

alui, pavienės trau

orui, padidėjęs nu
poveikis lokalizuo

kis konstrukcijom

onos), Galimo 
priežast

umos ir 

aipsnio 

Besisuka
judančio
dalys, 
išsisanda

persona

avarinės
greitai ir

umos ir 

aipsnio 

Besisuka
judančio
dalys, 
elektros 
persona

avarinės
greitai ir

ijautos 

oveikis 

Pavojing
medžiag
išsiliejim

persona

vystosi g

umos ir 

uotekų 
otas. 

ms ir 

Šilumoka
išsisanda

persona

avarinės
greitai ir
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pavojaus kilim
tys, greitis 

ančios ir kita
os mechanizm

slėginių ind
arinimas,  

lo klaidos 

 situacijos vysto
r netikėtai 

ančios ir kita
os mechanizm

aukštos įtamp
srovės poveik

lo klaidos 

 situacijos vysto
r netikėtai 

gų chemin
gų nedid

mai,  

lo klaidos 

greitai ir netikėtai 

aičių, slėginių ind
arinimas,  

lo klaidos 

 situacijos vysto
r netikėtai 

mo 

aip 
mų 
dų 

osi 

aip 
mų 

os 
kis 

osi 

nių 
eli 

dų 

osi 
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Eil
Nr

14 

15 

16 

Pa

17 

18 

iaus kogeneracinės

 

. 

. 
Nustatytas g

Dūmų valym
sistemos, pus
kvenčerio įre
amonio tirpa
pavojingų ch
nudegimai 

Dugno pelen
proceso atlie
neįmanomos

Jėgainės vald
centrinis vald
priemonės. Sm

vojai dėl fizinio v

Jėgainės proj
beveik neįma
metu arba ek

Jėgainės staty

s jėgainės poveikio

galimas pavojus, t

mo sistema sudar
siau sauso dūmų 

enginio. Naudojam
las, gesintos ir ne
heminių medžiag

nų (šlako) tvarky
ekų surinkimą. 
. 

dymo sistemą s
dymo pultas. Avar
mulkūs gedimai iš

veiksnio, tame ta

jektavimas. Klaido
anomos, nedideli 
sploatacijos eigoje

yba, pastatų ekspl

o aplinkai vertinimo

tikimybė s 

ryta iš selektyvin
valymo įrenginių

mos pavojingos c
egesintos kalkės, k
gų išsiliejimai ir

mo sistema užtik
Šalinamos gamy

udaro įvairių ats
ijos mažai tikėtino

šplitimo į kitus įren

arpe dėl žmogiško

os iššaukiančios d
projekto netikslu
e. 

oatavimas, neteis

o ataskaita 

io nekatalitinio v
ų (reaktoriaus), ra
cheminės medžia
kaustikinė soda. T
r darbuotojų fizi

krina dugno pele
ybos atliekos. A

skirų įrenginių a
os, įdiegtos reikiam
nginius nesukelia. 

ojo faktoriaus – p

dideles avarijas ir 
mai ištaisomi pro

ingas įrangos pari

valymo (SNKV) 
ankovinio filtro, 
agos – 24-25% 
Tikėtini smulkūs 
inis kontaktas, 

enų ir degimo 
Avarijos beveik 

automatika bei 
mos blokavimo 
 

projektavimo ir st

pastatų griūtis 
ojekto derinimo 

inkimas

Pažeidžiami ob
reikšmingumas, 

Žmonės – ribotas
sužeidimai 

Gamta – ribot
užteršimas, povei

Nuosavybė – ribo

Žmonės – nereikš

Gamta – nere
lokalizuotas 

Nuosavybė – nere

Valdymo sistemo
todėl galimi tec
priklauso nuo  sut

tatybos klaidų 

Pastatų ir stat
nesankcionuotas 
didelis, gamtai rib

Pastatų ir stat
nesankcionuotas 
didelis, gamtai rib

bjektai, poveik
 galimas pavojau

s poveikis persona

tas poveikis ap
ikis lokalizuotas 

otas poveikis įreng

šmingas

eikšmingas, nėra

eikšmingas 

os gedimai įtakoja
chnologinio proce
trikimo vietos (7-1

tinių griūtys, t
stabdymas. Po

botas, turtui siekia

tinių griūtys, t
stabdymas. Po

botas, turtui siekia

kio pobūdis (z
us išplitimas  

alui, pavienės trau

linkos orui, nes

giniams 

a užteršimo, po

a technologinį pr
eso sutrikimai. Po
5 pavojai). 

technologinio p
oveikis žmonėms 

 katastrofišką. 

technologinio p
oveikis žmonėms 

 katastrofišką.  

onos), Galimo 
priežast

umos ir 

stiprus 

fizinis au
ir didel
darbuoto
gedimai

oveikis 

judančio
dalys,  

persona

rocesą, 
oveikis 

Elektron

persona

Atsitinka
persona
automat
blokavim
apsauga
nesankc
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tačiau pasi
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energijos g
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metų progr
inti naudoj
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iklausomai 
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ktros energ

Lietuvos e

yvūnų rūšių 
gomų rūšių 
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os antropo
sykiais užkly

plinkai: aug
omos. 

naudoti žem
žemumos s

onalinis atla
mės sklypo 
ngas kraštov
s verslo, gam
mės sklypo 

iją, prognoz
ižymės vizu
aldymo pas

os priemonė
orijos planav

architektūr
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 iškastinio k
prie iškasti

yta, kad inve

gamybos ga
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tytą tikslą - š
ŪV vystymo 
ramos tikslą
jamo kuro 
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o Lietuvos e
ijos jungtis
lektros ene

įrašytų į Lie
sąrašas), Eu
angi sklypa

ogeninės v
ysta pilkieji 

galijai, gyv

mės sklypo 
srities (XV) 
asas, prieig

dalies terit
vaizdžio po
mybos, pram

dalies terit

zuotina, kad
ualiniu ir est
statas, garo 

ės technolo
vimo bei sta
inius bei d

valstybei. Es
kuro prie vi
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Mažd
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priem

Visu

Atlik
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vysty
atvej
viena
aktai

Planu
skaič
vysty
dydž
sklyp
nevir
visuo

aus kogeneraci

ai veiks be
dinavijos el

uvoje bei į ta
viena iš nag
encijoms. T
s mokėjimo

uojama ūki
nominei apli

uojama Viln
orijoje, naud
ybos būdus

gos palygini

fliktų su v
atomas nuo
nimas. Viln
ys valstybin

ūros vertyb

izuojamas s
as ir su jomis

miausia regi
po dalies, ki
daug 200 m
vų piliakaln

miausios ku
es teritorijos

bus vykdom
os archeolog
us vykdomi.
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omenės sv

us „Lietuvo
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ymo alterna
jais ties plan
as nagrinėja
s reglamen

uojamos ū
čiavimų rez
ymo alterna
žių sumažėja
po dalies te
ršija Lietuvo
omeninės p

inės jėgainės p

 

endroje ele
lektros rinka
ai, kad num
grinėjamų a
Tačiau vieti

o balansą ir d

nė veikla v
inkai neturė

niaus kogen
dojamos te
s (toliau-GP
mas su GPG

visuomene 
olatinis oro 
iaus kogen
ė įmonė bu

bės 

sklypas nep
s nesiriboja.

struota kult
itame Nerie

m atstumu n
io (17206) a

ltūros verty
s, todėl plan
ma jau įreng
ginių vertyb
. Todėl PŪV
reikalingos

eikata  

os energija“
kšmo, aplin
tyvų atveja

nuojamos ū
amas taršos
tuojamų did

kinės veikl
zultatai rod
atyvų atveja
a pačiose p

eritorijos rib
os higienos

paskirties pa

poveikio aplin

ektros ene
a bus lemia

matomas pag
alternatyvų 
nė, konkure

didinant ene

visų vystym
ės, papildom

neracinė jė
echnologijos
PGB) (detali
GB). 

mažinimui 
taršos mon
eracinės jė
s atvira visu

patenka į įre
  

tūros paveld
es upės kra
nuo analizuo
apsaugos zo

ybės yra nu
nuojama ūk
gtoje pramo

bių apsauga
V poveikio 
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“, UAB plan
kos oro tar
ms (4.9.4.1-4
kinės veiklo
 veiksnys ne
džiausių leid

os – Vilnia
o, kad pro
ais visais tri
lanuojamos

bose ir ties 
s normoje 
astatuose b

nkai vertinimo 

rgijos rinko
antis veiksny
gaminti ele
neturės re

encinga ele
ergetinį sau
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mos poveikio

ėgainės veik
s, veiklos m
au žr. PAV 

– Vilniau
nitoringas re
gainė, kurią

uomenei. 

egistruotų k

do vertybė 
nte – Gude
ojamos skly

onos riba. 

utolę nuo a
inė veikla re
oninėje teri

ai, už planuo
kultūros pa

nuojamos ū
ršos, kvapų 
4.9.4.3 punk

os planuojam
eviršija visu
džiamų ribin

aus kogene
ognozuojam

mis paros p
s Vilniaus ko
planuojamo
HN 33:201

bei jų aplin

ataskaita 

oje. Atsižve
ys formuoja
ktros kiekis 
ikšmingos 

ektros ener
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vų atvejais 
o mažinanči

kla bus vyk
metodai ir p

ataskaitos 

s kogener
emiantis ap
ą kontroliuo

kultūros pav

yra išsidėsč
elių, Lenkišk
ypo dalies r

nalizuojam
egistruotom
itorijoje ir ž
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aveldo verty

kinės veiklo
prognozuo

ktai) nustaty
mos naudot

uomenės sve
nių dydžių. 

eracinės jė
mas veiklos 
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ogeneracinė
os naudoti 
1 „Triukšm
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elgiant į t
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nesiekia ne
įtakos elekt
gijos gamy
rnatyva Nr .
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acinės jėga
linkos apsa
os t.y. ne m

veldo vertyb
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kių pilkapyn
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os planuoja
ms kultūros 
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ybėms netu

os – Vilniau
ojamos skla
yta, kad PŪV
ti žemės skl
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gainės - įt
įtakojamo 
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ės jėgainės 
žemės skly
o ribiniai d
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tai, kad dė
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poveikio es
nės nenuma

slo, gamybo
atitiks geria
. Siūlomų g

ainės eksp
ugos nuost
mažiau kaip

bių teritorij

atstumu nu
nas, vad. Šv
na kultūros 

amos naud
vertybėms 

mo darbai, k
sklypo dali

urės ir pove

us kogenera
idos įvertin

V abiem vys
ypo dalies t
gos ir kitais 

takojamo t
triukšmo 

ų leidžiamų
planuojamo

ypo dalies t
dydžiai gyv
3:2011) nus

ėl rinkos d
s kainos po
Lietuvos po
jos kainos k
prisidės ge

samai socia
atomos. 

os ir pramo
usius priein

gamybos bū

ploatavimo
tatais ir duo
p 51 proc. 

as ir jų aps

uo analizuo
vedkapiais (
paveldo ve

oti žemės s
poveikio ne

kurie galėtų 
ies teritorijo
eikio sumaž

acinės jėga
nimą PŪV d
stymo altern
teritorijos ri
teisės norm

triukšmo sk
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ų triukšmo r
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eritorijos ri

venamuosiu
tatytų didž
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tarpiu nevir
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žeminės apl
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inės veiklai 
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uojamos ūk
centracijos 
2010 „Kvap
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ės sklypo da
ėl kvapo tarš
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ma chemin
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nologinių p
peratūra pri
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inės kamino
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natyvos bei

inės jėgainės p
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planuojamo
generacinės
ršys Lietuvo

kinės veiklo
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kinės veiklos
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alies teritor
ša neįtakoja

„Lietuvos en
Vilnius - pro
ymo alterna
sklypo dali
blikos sveik
tarinės apsa
ė, fizikinė a

s teisės nor
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nė veikla, v

neracinėje 
žiamų terša

procesų mo
e degimo k
r vandens 

šmetamų/iš
kiekis), ben

o. Kitų terš
ų monitorin
 dioksinų ir 

poveikio aplin

dydžių gyv
s periodais. T
V planuojam

os naudoti ž
s jėgainės v

os higienos n

os – Vilniau
skaičiavim

teršalų konc
ės sklypo da
Todėl progn
os SAZ dyd
omis SAZ rib
a už SAZ rib

s – Vilniaus
V vystymo 
tracijos rib
po koncent

rijoje ir ties 
a Vilniaus ko

nergija“ pla
ognozuojam
atyvų atveja
es teritorijo
katos apsau

augos zonų 
aplinkos oro
rminiuose a
visuomenin

vykdoma na

jėgainėje 
alų ir poveik

onitoringo
kameros vid

garų kiek

šleidžiamų 
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alų vykdom
ngas 2-4 ka
furanų mon

nkai vertinimo 

venamuosiu
Todėl visais

mos naudot
emės sklypo
veiklos įtako
norma HN 3

us kogener
mo rezultat
centracijos 

alies teritorij
nozuojama a
džio. Nusta
bas, bus užt

bų neviršys t

s kogenerac
alternatyvų
inė vertė 
tracijos ribi
planuojamo

ogeneracinė

anuojamos 
mos taršos s
ais SAZ ribas
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ugos minis
ribų nustaty
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aktuose, už
nės paskirtie
agrinėjamoj
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kio aplinkos 
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inės sienos 
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teršalų mo
ganinės ang
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artus per m
nitoringas 2

ataskaita 

uose bei vis
s PŪV vystym
ti žemės skl
o dalies teri
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racinės jėga
tai rodo, 
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aplinkos oro
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teisės aktais

cinės jėgain
ų atvejais n
gyvenamos

inės vertės 
os naudoti 

ės jėgainės v

ūkinės veik
klaidos skai

s galima nus
(4.9.21, 4.9.
tro 2004 m
ymo ir režim
a kvapais ar
ž SAZ ribų 
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je vietoje, n

kamas tec
kokybei (po

vykdomi pr
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nitoringo m
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metus prikla
2 kartus per 

uomeninės 
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ypo dalies t
itorijos ribo

kšmo tarša u
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ainės - įtak
kad veiklo

V vystymo a
nei už jos rib
o tarša neįta
dintas su p
d Vilniau kog
s nustatytų r
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nesiekia Lie
sios aplink
nei pačioje
žemės skly

veiklai nusta

klos – Vilni
ičiavimo du
statyti sutap
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m. rugpjūči
mo taisyklių 
r kita tarša, 

neviršytų 
aplinkai nus
nedarys neig

chnologinių
oveikio aplin
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e tipiniame

ujose bei 

metu bus vy
HCl, HF, SO2
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ausomai nu
metus.  

paskirties p
yvų atvejais
teritorijos ri
mis SAZ rib
už SAZ ribų
mų ribinių d
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os įtakojam
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bų nesiekia 
akoja Vilnia

planuojamos
generacinės
ribinių verči

amo kvapo 
etuvos higi
os ore“ re

e PŪV plan
ypo dalies te
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uomenis, da
pdinant su P
okiu atveju
o 19 d. įsa
nuostata, k
kurios rodik
teisės norm

statytų ribin
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e matavimo 
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s SAZ ribas g
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ų nei vienu 
dydžių. 

plinkos oro 
mos maksim

atvejais ne
ribinių verč

us kogenera
s naudoti ž
s jėgainės v
ų.  

prognozuo
ienos norm
eglamentuo
uojamos na
eritorijos rib

Z dydžio. 

eracinės jėg
aroma išvad
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klių ribinės 
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metrų mata
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sirinktos vy
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bjekto 
vertės 

ktuose 
erčių ir 
menės 

altinių 

avimai: 
uonies 
ėgis ir 

OX, CO, 
acinės 
metus, 
stymo 



Vilnia

 

Iš ku
silosų
oksid
Nr. 2 

Num
minim
vysty
1 kar

Num
prod

Aplin
skaič

Rizik

Avar
ūkinė

Vilnia
slėgi
priež
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malus meti
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uktų ir sken

nkos ore b
čius bus ne m

kos analizė 

inių situacij
ės veiklos ga
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liavimo sfer

nologiniam
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ojingos med
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uojamas ve
lizuojamas r
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nologinių p

ojai, apiman
atų ir statini
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ų galimų pa
kmės žmon

sni yra tikė
kmėmis ir m

eikis nuosav
loatacijos i

orius 2D-3B,

inės jėgainės p

 

ų, elektros 
o pelenų pa
ingas ir sier
a 1 kartą per

eidžiamų g
inis mėgini

atyvos atvej
Bus stebimo

viršinių nuo
ndinčių med

us vykdom
mažesnis ka

 

ų rizikos an
alimų avarij

eracinės jėg
ekiai ir karšto
mo (1996 m
rą.  

me procese n
(Ca(OH)2), 

O4) ir natrio 
džiagos nepr
sančiu degu

s gali sudary
ų uždarose e

V objekto te
eiklas ir ne
rengiant ob

 technolog
rocesų ar ge
tys stichiniu
ių griūtys, ta

avojų išskirt
nėms, tik pla
ėtini arba 

mažai tikėtin

vybei yra tik 
r gedimų d
, diversijos 

poveikio aplin

generatoria
atalpos 1 ka
ros dioksido
r metus PŪV

gamybinių n
ų ėmimo d
u minimalu
os BDS7, naf

otekų monit
džiagų konc

mas chromo
aip 12 kartų 

alizė planuo
ų rizikos ve

gainės tech
o vandens v

m. gegužės 2

naudojamo
negesintos 
hidroksida

riskiriamos d
uonimi.  

yti medieno
erdvėse, kur

echnologin
edetalizuoja
bjekto statyb

ginių įrengi
edimų, įska
us ir katastro
ame tarpe d

ta 20 reikšm
anuojamos 

mažai tikė
ni didelėmis

poveikis PŪ
dažniausiai 
ar didelės 

nkai vertinimo 

aus, aktyvuo
artą per met
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V vystymo a

nuotekų m
dažnis išleid
s metinis m
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toringas – 1
entracijos p

o, kobalto, v
per metus.

ojamai ūkin
rtinimo reko

hnologiniai 
vamzdynai 
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kalkės (CaO

s arba kaus
degių ar ypa

os ir išdžiov
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ant technol
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nių, rizikos 
itant žmogi
ofinius mete
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ŪV vykdytoj
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ataskaita 
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džiamose n

mėginių ėmi
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1 kartą per 
prieš nuotek

vanadžio m

nei veiklai na
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įrenginiai 
ir kt.) paten

24; Žin., 199
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O), aktyvuot
stinė soda (
ač degių me
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upimas yra s
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eorologiniu
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os faktorius
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mi prelimina
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s reiškinius 
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