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1. Aplinkos apsaugos agentūros 2020-03-13 atrankos dėl PAV išvada Nr. (30.1)-A4E-1909;
2. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai
(konfidenciali informacija);
3. Ištrauka iš AB „Grigeo Klaipėda“ TIPK leidimo su nurodytais esamais oro taršos šaltiniais;
4. Kvapo matavimo protokolai;
5. Naudojamų medžiagų saugos duomenų lapai;
6. Ištraukos iš Klaipėdos rajono bendrojo plano brėžinių.
7. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartimi su AB „Klaipėdos vanduo“
(konfidenciali informacija).
8. Įmonės licencija, rengėjų kvalifikacijos dokumentai.
9. 2020-03-03 AB „Klaipėdos vanduo“ išduotos prisijungimo sąlygos Nr. 2020/S.6/3-327.
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TEKSTE NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:
AAA - Aplinkos apsaugos agentūra;
LR - Lietuvos Respublika
GPGB - geriausiai prieinami gamybos būdai;
PAV - poveikio aplinkai vertinimas;
PVSV - poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
PŪV - planuojama ūkinė veikla;
OTŠ - oro taršos šaltinis;
TIPK - taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas.
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ĮVADAS
AB „Grigeo Klaipėda“ vykdo popieriaus ir/ar kartono gamybą Klaipėdos apskr., Klaipėdos m.
sav., Klaipėdos m., Nemuno g. 2. Pagrindinė produkcija yra litlaineris ir fliutingas - žaliava
gofruoto kartono gamybai. Iš litlainerio, taip pat, gaminamas korinis užpildas baldų pramonei.
Viena iš veiklos grandžių - nuotekų valymo įrenginių veikla, vykdoma Klaipėdos apskr.,
Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k. Čia eksploatuojami nuotekų valymo įrenginiai,
kuriuose valomos gamybinės, buitinės ir galimai užterštos paviršinės-lietaus nuotekos,
susidarančios Bendrovės gamybinėje teritorijoje, esančioje Klaipėdos m., Nemuno g. 2.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) metu AB „Grigeo Klaipėda“ siekiant sumažinti į
aplinkos orą išsiskiriančių teršalų ir kvapų kiekį, planuoja modernizuoti esamus Dumpių nuotekų
valymo įrenginius. PŪV metu bus uždengiamos Dumpių nuotekų valymo įrenginių esamos
nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos ir įrengiama ozonavimo (valymo)
sistema. Siekiant susidarantį nuotekų dumblą lengviau panaudoti galutiniam realizavimui (be
kompostavimo), žymiai sumažinant atviro dumblo kompostavimo poreikius ir sumažinti iš
nuotekų dumblo kompostavimo aikštelių išsiskiriančių kvapų emisiją, bendrovė numato - įrengti
dumblo mechaninio sausinimo įrenginius. Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius visas
susidarysiantis ir nusausintas dumblas pagal sutartis bus perduodamas kitiems atliekų
tvarkytojams.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo Nr. I-1495 (TAR, 2017, Nr. 11562) (toliau - PAV įstatymas) 2 priedo 14 punktu - į
Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas (1 priedo 7.1.
punktas - popieriaus ar kartono gamyba (kai gamybos pajėgumas – 200 ir daugiau tonų per parą;)
rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų
statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą,
gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai
planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, PŪV
buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Aplinkos apsaugos agentūra, išnagrinėjusi PŪV atrankos dėl PAV dokumentus 2020-03-13 raštu
Nr. (30.1)-A4E-1909 priėmė išvadą, kad AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro
modernizacijai (Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.) - poveikio aplinkai vertinimas privalomas.
AAA priimta atrankos dėl PAV išvada pateikta PAV programos 1 priede.
PŪV poveikio aplinkai vertinimo tikslai:
 nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį aplinkai;
 pateikti su ūkine veikla susijusią informaciją visiems PAV proceso dalyviams;
 optimizuoti planavimo ir projektavimo procesą, siekiant išvengti aplinkos apsaugos
požiūriu nepalankių techninių, statybos ir eksploatacijos sprendimų;
 identifikuoti ir siūlyti priemones sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį
visuomenės sveikatai ir kitiems aplinkos komponentams ar šio poveikio išvengti;
 nustatyti, ar PŪV, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje;
 numatyti galimo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo, atkūrimo ar kompensavimo
priemones bei jų įgyvendinimą.
PAV ataskaitoje bus nagrinėjamas galimas PŪV poveikis gamtinės aplinkos komponentams,
visuomenei ir socialinei aplinkai (vandeniui, aplinkos orui, dirvožemiui, žemės gelmėms,
biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, socialinei-ekonominei aplinkai, etninei-kultūrinei aplinkai,
(kultūros paveldui) ir visuomenės sveikatai).
Rengiant PŪV PAV ataskaitą esant poreikiui bus numatytos neigiamą poveikį aplinkai
mažinančios priemonės. PAV ataskaitos rengimo metu bus išnagrinėti reikšmingi tiesioginiai,
netiesioginiai, ilgalaikiai, trumpalaikiai, teigiami ir neigiami poveikiai.
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Vertinant galimą poveikį atskiriems aplinkos komponentams numatoma PAV dokumentų rengėjo
sukauptų pirminių ir antrinių informacijos duomenų, statistinių duomenų analizė, lauko stebėjimai
ir tyrimai, kompiuterinės modeliavimo programos.
Atliekamos šios poveikio aplinkai vertinimo procedūros:
 parengiama poveikio aplinkai vertinimo programa (toliau - PAV programa),
informuojama visuomenė, programa derinama su PAV subjektais, programą tvirtina
atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos;
 parengiama poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau – PAV ataskaita);
 ataskaitos viešinimas visuomenei;
 ataskaita derinama su PAV subjektais. Sprendimą dėl planuojamos veiklos galimybių
priima atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos.
PAV programa parengta vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr. D1-885, reikalavimais bei šio dokumento 1 priedo rekomendacijomis dėl dokumento
struktūros ir apimties, su poveikio aplinkai vertinimu susijusiais kitais teisės aktais bei norminiais
dokumentais.
Programos tikslas ir užduotis:
 nustatyti PAV ataskaitos turinį, apimtį bei visus esamos ir planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo aspektus;
 užtikrinti, kad PAV ataskaitoje bus išsamiai nagrinėjamas reikšmingas poveikis aplinkai ir
pateikiama informacija, reikalinga priimti motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė
veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje;
 numatyti, kokie metodai bus taikomi vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikiui
aplinkai prognozuoti, jo svarbai nustatyti ir įvertinti;
 palengvinti PŪV organizatoriui (užsakovui) tolesnes planavimo procedūras, užtikrinti, kad
bus atsižvelgiama į poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, suinteresuotos
visuomenės pasiūlymus ir Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos
sprendinius.
Parengtoje PŪV PAV programoje pateikta:
 planuojamos ūkinės veiklos ir vietos aprašymas;
 informacija apie numatomas nagrinėti alternatyvas, įskaitant „nulinę“ alternatyvą, t. y.
nevykdant planuojamos ūkinės veiklos;
 informacija apie tai, kokiai teritorijai ir kuriems aplinkos elementams atliekant vertinimą
bus nagrinėjamas numatomas reikšmingas PŪV poveikis ir kokiais aspektais bus
vertinamas poveikis visuomenės sveikatai;
 informacija apie poveikio aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriuos
numatoma naudoti atliekant vertinimą ir numatomas priemones planuojamos ūkinės
veiklos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti.
Visuomenės dalyvavimo PŪV poveikio aplinkai vertinimo procedūrose tvarka. PŪV PAV
procese visuomenė dalyvauja vadovaujantis PAV įstatymu bei Visuomenės informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo,
patvirtintu LR aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370“ reikalavimais.
Visuomenės dalyvavimo procedūros yra:
 pranešimas apie parengtą PAV programą;
 viešas visuomenės supažindinimas su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita;
 informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
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PŪV PAV dokumentų vertinimą atliks šie PAV subjektai:
 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Klaipėdos departamentas;
 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrine gelbėjimo valdyba;
 Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
Klaipėdos teritorinis padalinys;
 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;
 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
PŪV PAV dokumentus tvirtins ir sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje priims
atsakinga institucija:
 Aplinkos apsaugos agentūra.
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1. INFORMACIJA APIE PŪV VYKDYTOJĄ IR PAV PROGRAMOS RENGĖJĄ
1.1. PŪV organizatorius (užsakovas):
AB „Grigeo Klaipėda“ (įmonės kodas 141011268)
Įmonės pavadinimas
Nemuno g. 2, Klaipėda, LT-91199 Klaipėdos m. sav.
adresas
ekologė-darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
kontaktinis asmuo
Rita Liakstutytė
tel.: (8 46) 39 56 16, faksas: (8 46) 395 600, mob.: (8 652) 16 802
telefonas, faksas
info.klaipeda@grigeo.lt, rita.liakstutyte@grigeo.lt
el. paštas
1.2. PŪV PAV programos rengėjas (vykdytojas):
Įmonės pavadinimas UAB „Ekosistema“
Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.
Adresas
Aplinkos inžinierius Andrius Barsevičius
Kontaktinis asmuo
tel./faksas: (8 46) 43 04 69, mob.: (8 679) 39 401
Telefonas, faksas
andrius@ekosistema.lt
El. paštas
2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS IR JOS VIETOS APRAŠYMAS
2.1 Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos vieta
Ūkinė veikla planuojama AB ,,Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo bare, esančiame Dumpių kaimo
komunalinių paslaugų pramonės rajone. PŪV vietos žemėlapį su gretimybėmis pateiktas 1 pav.
Artimiausiose PŪV teritorijos gretimybėse yra kitos (atliekų saugojimo teritorijos; pramonės ir
sandėliavimo, miško ir žemės ūkio teritorijos) paskirties žemės sklypai.
Nuotekų valymo įrenginių veikla vykdoma valstybinės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:51
Lėbartų k.v.) dalyje, dėl kurios nuomos AB „Grigeo Klaipėda“ 2001-06-26 yra sudariusi
valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N552001-253 su valstybinės žemės patikėtiniu Nacionaline
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Pagal šią nuomos sutartį nuomojamą valstybinės
žemės sklypo dalį nuosavybės teise valdo Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo
teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (nuomos sutartis galios iki
2098-05-28). Nuomojamos žemės sklypo dalies užimamas plotas - 33,7671 ha. Žemės sklypo
pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, žemės sklypo naudojimo būdas - atliekų saugojimo,
rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašai pateikti 2 priede.
Žemės sklypui (kad. Nr. 5544/0007:51 Lėbartų k.v.) nustatytos šios specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos (skliausteliuose nurodytas apribojimo užimamas plotas):






XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos
(22,6008 ha);
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
(0,9935 ha);
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (0,1960 ha);
VI. Elektros linijų apsaugos zonos (0,7413 ha);
Ryšių linijų apsaugos zonos (0,0335 ha).

AB „Grigeo Klaipėda“ nuomojamoje 33,7671 ha ploto žemės sklypo dalyje visi esantys pastatai
ir/ar statiniai pateikti VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašuose (žr. 2 priedą). Visi išvardinti statiniai nuosavybės teise priklauso AB „Grigeo
Klaipėda“.

PAV programos rengėjas - UAB „Ekosistema“

Puslapis 9

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo programa

1 pav. PŪV vietos geografinė-administracinė padėtis

2.2. Esama veikla
Šiuo metu AB „Grigeo Klaipėda“ yra viena didžiausia popieriaus ir/ar kartono (žaliavos
gofrokartonui) gamintoja ir makulatūros perdirbėja Baltijos šalyse.
Pagrindinė AB „Grigeo Klaipėda“ veikla - antrinės žaliavos (makulatūros) perdirbimas ir naujo
kartono (žaliavos gofrokartono dėžėms) gamyba. Gamybinė veikla vykdoma adresu Nemuno g. 2,
Klaipėdoje. Dumpių k., Klaipėdos rajone (14 km atstumu nuo Klaipėdos miesto) yra AB „Grigeo
Klaipėda“ nuotekų valymo baras, kuriame, vadovaujantis Bendrovės turimu TIPK leidimu, iki
2020-01-07 viena iš dviejų spaudiminių linijų (antra linija - rezervinė) atitekančios bendrovės
gamybinės, buitinės ir paviršinės nuotekos buvo valomos -mechaniniuose biologiniuose nuotekų
valymo įrenginiuose ir per AB „Klaipėdos vanduo“ kolektorių išleidžiamos į Kuršių marias.
Pagrindinė AB „Grigeo Klaipėda“ produkcija yra litlaineris ir fliutingas - žaliava gofruoto
kartono gamybai. Iš litlainerio, taip pat, gaminamas korinis užpildas baldų pramonei.
Esamas projektinis pajėgumas - 140 000 t/m:
 45590 t/m – fliutingo;
2
 94410 t/m – litlainerio iš kurio pagaminama ir 22 mln.m /m (13200 t/m) korinio užpildo.
Šiuo metu AB „Grigeo Klaipėda“ fliutingo bei litlainerio gamybą (Nemuno g. 2, Klaipėda) ir
nuotekų valymo baro (Dumpių k., Klaipėdos r. sav.) eksploataciją vykdo vadovaujantis turimu
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015.
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus gamybos teritorijoje (Klaipėdos m., Nemuno g. 2) vykdoma
veikla nekeičiama, todėl toliau nenagrinėjama. PAV atliekamas tik Nuotekų valymo įrenginių,
esančių Dumpių k., Klaipėdos r. sav., modernizacijai (uždengiamos esamos nuotekų išlyginamojo
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rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos bei įrengiami susidarančio nuotekų dumblo apdorojimo
mechaninio nusausinimo įrenginiai) vadovaujantis AAA 2020-03-13 raštu Nr. (30.1)-A4E-1909
priimta atrankos dėl PAV išvada.
Dumpių nuotekų valymo baras
Vadovaujantis Bendrovės turimu TIPK leidimu iki 2020-01-07 visos Bendrovės gamybinėje
teritorijoje (Nemuno g. 2, Klaipėdoje) susidarančios nuotekos (gamybinės - iš gamybos padalinio,
makulatūros masės paruošimo baro; buitinės ir paviršinės) buvo paduodamos į mechaniniobiologinio nuotekų valymo įrenginius Dumpių k. Nuotekų valymo proceso paskirtis mechaniniu ir
biologiniu būdu išvalyti bendrovės išleidžiamas nuotekas iki teršalams nustatytų normatyvų.
Nuotekos iš Bendrovės 14 km ilgio vamzdynu (diametras 800 mm) patekdavo į Dumpiuose
esančią priėmimo kamerą, iš kur vienu lataku paduodamos į nuotekų paskirstymo kamerą ir
nukreipiamos į pirminį nusodintuvą. Iš pirminio nusodintuvo mechaniškai gravitaciniu būdu
apsivaliusios nuotekos specialiu persipylimo kanalu patenka į koncentracijos ir debito išlyginimo
rezervuarą. Iš jo siurbliu perpumpuojamos į aeravimo rezervuarą, kur prasideda biologinis
aerobinis valymo procesas. Dumblo ir nuotekų (biologiškai išvalytų) mišinys iš aeravimo
rezervuaro savitaka tiekiamas į antrinį nusodintuvą. Antrinis nusodintuvas atskiria aktyvų dumblą
nuo apvalytų nuotekų. Aktyvus dumblas nusėda ant dugno ir viršuje susidaro skaidrus vanduo.
Aktyvus dumblas iš antrinio nusodintuvo grąžinamas į aeravimo procesą, o perteklinis aktyvus
dumblas per paskirstymo kamerą nukreipiamas į pirminį nusodintuvą.
Šiuo metu (nuo 2020-01-07) nuotekų valymo bare Dumpiuose valomas tik esamų dumblo
kompostavimo aikštelių filtratas ir kritulių, patenkančių į kompostavimo aikšteles, vanduo, kuris
savitaka patenka į filtrato siurblinę ir valomas mechaninio-biologinio valymo įrenginiuose iki
Bendrovės TIPK leidime nustatytų normatyvų (BDS7 - 17 mg/l, bendras azotas - 10 mg/l, bendras
fosforas - 1,0 mg/l) išvalytos nuotekos iš Dumpių nuotekų valymo įrenginių gali būti išleidžiamos
dviem būdais: 1) asenizaciniu transportu pagal poreikį pervežamos į Bendrovės teritorijoje
(Nemuno g. 2, Klaipėda”) esančią nuotekų siurblinę, iš kurios kartu su visomis nuotekomis
(gamybinės, buitinėmis ir paviršinės nuotekos iš gamybinės teritorijos Nemuno g. 2) išleidžiamos
valymui į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus. 2) gali būti išleidžiamos į esamą išleistuvą
(AB „Klaipėdos vanduo“ priklausantį nuotekų išleidimo kolektorių (Kuršių marias)), sudarius
vienkartinę/laikiną sutartį nuotekų transportavimui su AB „Klaipėdos vanduo“.
Tarša į aplinkos orą.
Iš atvirų nuotekų valymo įrenginių talpų neorganizuotai (nekontroliuojamai) į aplinkos orą
išsiskiria cheminiai teršalai ir kvapas. Nuotekų valymo baro teritorijoje vykdomos veiklos metu į
aplinkos orą išskiriami oro teršalai bei jų emisijos nustatyti AB „Grigeo Klaipėda“ turimame
TIPK leidime.
Ištrauka iš TIPK leidimo su duomenimis apie Dumpių nuotekų valymo bare esamus stacionarius
aplinkos oro taršos šaltinius pateikta 3 priede.
Vadovaujantis TIPK leidimu teršalai į aplinkos orą išsiskiria dumblo sandėliavimo/kompostavimo
metu (oro taršos šaltinis (OTŠ) Nr. 601, išmetami teršalai - amoniakas, etanolis ir sieros
vandenilis), iš aerotanko (OTŠ Nr. 602 - amoniakas, akroleinas, etanolis ir sieros vandenilis), iš
nuotekų priėmimo talpos (OTŠ Nr. 603 - acto rūgštis, amoniakas, akroleinas, etanolis,
formaldehidas ir sieros vandenilis), iš pirminio nusodinimo talpos (OTŠ Nr. 605 - acto rūgštis,
amoniakas, akroleinas, etanolis, formaldehidas ir sieros vandenilis). Visi taršos šaltiniai yra
neorganizuoti.
AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo bare nuotekų valymo ir dumblo kompostavimo metu į
aplinkos orą išsiskiria kvapiosios medžiagos. Nuotekų valymo metu kvapas išsiskiria iš atvirų
valymo įrenginių (pirminio nusodinimo talpa, išlyginamasis rezervuaras ir aerotankas), o iš
susidarančio nuotekų dumblo kvapiosios medžiagos išsiskiria jo kompostavimo aikštelėse.
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Nuotekų valymo dumblo tvarkymas
Nusodintas aktyvusis dumblas iš pirminio nusodintuvo periodiškai šalinamas į dumblo
kompostavimo aikšteles, kurių iš viso yra 24-ios. Aikštelėse vykdomas susidarančio dumblo
kompostavimas (vykdoma atliekos 19 02 06 tvarkymo veikla R3 būdu).
Dumblo kompostavimo aikštelės yra sandarios. Apie kiekvieną aikštelę suformuoti apsauginiai
pylimai, jų aukštis apie 1,5 m. Iš aplinkinių teritorijų į kompostavimo aikšteles paviršinis ir
požeminis vanduo nepatenka. Visose kompostavimo aikštelėse veikia drenažo sistema, įrengta
aikštelių betonuotame dugne. Susidaręs filtratas, tirpstantis sniegas, lietaus vanduo drenažiniais
aikštelių latakais per kanalizacinius aikštelių šulinius paduodamas į filtrato siurblinę, o iš jos per
nuotekų priėmimo kamerą (į šią kamerą atiteka Bendrovės nuotekos) bei paskirstymo kamerą valymui į pirminį nuotekų nusodintuvą. Nuo 2002 m. nuotekų valymo bare pagal parengtas ir
suderintas monitoringo programas vykdomas požeminio vandens monitoringas rodo, kad nuotekų
tvarkymo veikla neturi neigiamos įtakos gruntinio vandens kokybei. Stebima nežymi bendra
teršiančių medžiagų koncentracijų mažėjimo tendencija, kas rodo, kad filtratas į aplinką
nepatenka. Kompostavimo aikštelių drenažinė sistema prižiūrima, nuolat vykdomi šie darbai kompostavimo aikštelių drenažo latakų valymas hidrodinamine mašina, kompostavimo aikštelių
filtrato surinkimo šulinių sistemos patikra, valymas ir pan. Iki 2020-01-07 Dumpių nuotekų
valymo bare valant Bendrovės gamybinėje teritorijoje susidarančias nuotekas ir susidarantį
nuotekų dumblą kompostuojant aikštelėse, vidutiniškai per parą susidarydavo iki 450 m3 dumblo
filtrato nuotekų, kurios iš kompostavimo aikštelių per filtrato siurblinę buvo grąžinamos į nuotekų
valymo įrenginius. Šiuo metu, sustabdžius Bendrovėje susidarančių nuotekų valymą Dumpių
nuotekų valymo įrenginiuose, nuotekų dumblas nebesusidaro.
Šiuo metu kompostavimo aikštelėse sukaupta apie 28960 t (absoliučiai sausos medžiagos)
komposto. AB „Grigeo Klaipėda“ eilę metų ieško optimalių sprendimų sukaupto komposto
realizavimui. Vykdomos apklausos su potencialiais komposto naudotojais - energinių augalų
augintojais, miškininkais, sliekų augintojais, kelininkais, karjerų savininkais ir pan. 2005 m.2013 m. laikotarpyje dumblas pagal suderintą Energetinių kultūrų tręšimo planą buvo
naudojamas 11,5 ha plote greitai augančių gluosninių žilvyčių tręšimui:
2005 m. – 920 t abs.s.dumblo komposto;
2006 m. – 910 t abs.s. dumblo komposto;
2007 m. - 2764 t abs.s.dumblo komposto;
2010 m. – 4914 t abs.s.dumblo komposto;
2011 m. – 3340 t abs.s.dumblo komposto;
2013 m. - 4665 t abs.s.dumblo komposto.
2020 m. – suplanuota išvežti 30000 t komposto (natūralaus sausumo 20-50 %). Pasirašyta
sutartis. Šiai dienai jau išvežta apie 10000 t komposto.
2.3 Planuojama ūkinė veikla
PŪV pavadinimas - nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos
r. sav.
Nuotekų valymo įrenginių uždengimas
PŪV metu AB „Grigeo Klaipėda“, siekiant sumažinti iš Dumpių nuotekų valyklos į aplinkos orą
išsiskiriančių teršalų ir kvapų kiekį, planuoja uždengti esamas nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir
pirminio nusodinimo talpas (žr. 2 pav.) siekiant sukontroliuoti aplinkos oro teršalų ir kvapų
pasklidą išsiskyrimą į aplinką. Kvapas ir oro teršalai iš uždengtų nuotekų valymo talpų bus
organizuotai nukreipiami valomi naudojant ozoną.
Aerotanko talpa neuždengiama, kadangi į ją patenka jau apvalytos nuotekos neturinčios intensyvaus
kvapo, todėl taršos šaltinis neturi įtakos bendram nuotekų valyme bare susidarančiam kvapų kiekiui.
Vadovaujantis kvapo tyrimų protokolais (žr. 4 priedą) iš aerotanko išsiskiriančio kvapo koncentracija
siekia tik 40 OUE/m3 ir yra daugiau kaip 1000 kartų mažesnė lyginant su iš pirminio nusodinimo
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talpos išsiskiriančia kvapo koncentracija (44833 OUE/m3) ir daugiau 150 kartų mažesnė lyginant su
iš išlyginamojo rezervuaro talpos išsiskiriančia kvapo koncentracija (6283 OUE/m3). Atsižvelgiant
į taršos šaltinio (aerotanko) mažą ir visiškai nereikšmingą kvapo emisiją, šios nuotekų valymo
talpos uždengimas yra netikslingas ir neefektyvus.

2 pav. Nuotekų valymo baro planas
Nuotekų valymo talpų uždengimo projektui gaubtą paruošė Vokietijos kompanija „Baur Folien
GmbH“. UAB „AirPlus1 Lituanica” teiks įrangą kvapų ozonavimo sistemai, kuri bus montuojama
moduliniame pastate - konteineryje. Kiekvienoje iš uždengtų talpų oras susimaišęs su ozonu bus
ištraukiamas ir nukreipiamas į reaktorius, kur bus sunaikinama iki 95% kvapą sukeliančių
molekulių.

3 pav. Tentinis nuotekų valymo talpų uždengimas
Kvapų šalinimo sistemos dalis.
 Prie siurblinės pastato pastatomas mobilus konteineris, kuriame bus montuojama
ozonavimo įranga. Mobilaus konteinerio dydis 3000x2200x2200 mm. Konteinerio
stabilumui ir pagrindui dedama gelžbetoninė plokštė, kurios dydis 3500x2700 mm. Į mobilų
konteinerį atvedamas elektros įvadas ir įrengiamos dvi vienodos BLOK30.3 ozonavimo
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sistemos. Šių sistemų gaminamas ozonas nukreipiamas į nuotekų rezervuarą dviejuose
taškuose (taškų atstumai maždaug 15,7 m vienas nuo kito). Ozonas tiekiamas pritaikytomis
žarnelėmis. Žarnelės vamzdžiu nuo mobilaus konteinerio atvedamos į padavimo tranšėją.
Ozonas tranšėja nuvedamas ir į abu oro ištraukimo pradžios taškus.
Vėdinimo dalis.
 Oras iš uždengtų talpų ventiliatorių pagalba surenkamas nerūdijančio plieno vamzdžiu ir yra
ozonuojamas. Kiekvienos nuotekų talpos gelžbetoninėje sienoje padaroma po dvi oro
ištraukimo angas (d250 mm). Nuo oro ištraukimo angų, vienas link kito vedami ortakiai iš
nerūdijančio plieno (d250 mm). Į oro ištraukimo ortakių pradžią leidžiamas ozonas.
Ortakiams suėjus į vieną tašką, tiesiamas platesnio diametro ortakis (d400 mm), kuris
nueina į galutinės reakcijos reaktorių su katalizatorių filtrais. Orui patekus į reaktorių, iki
galo suoksiduojami galimai likę teršalai, bei suskaidomas pats galimai likęs ozonas ir
kitokie oksidacijos produktai. Iš ozonavimo reaktoriaus vedamas ortakis iki ventiliatoriaus.
Ventiliatorius montuojamas už reaktoriaus. Ventiliatoriaus našumas - iki 3500 m3/h.
Reaktoriaus dydis - 2400x700x700 mm. Išvalytas oras išleidžiamas per d250 mm ortakį.
Kvapų ir oro teršalų šalinimo sistema yra pilnai automatizuota ir veikia automatiškai. Kvapų
šalinimo/ozonavimo konteineryje oro tiekimui ir deguonies pasiruošimui sumontuojami
betepaliniai kompresoriai, oro sausintuvai ir deguonies koncentratoriai bei ozono generatoriai,
kurie gamina ozoną. Pagamintas ozonas yra maišomas į papildomą oro srautą, tiekiamas į
uždengtas nuotekų talpas ir yra tolygiai paskirstomas visame talpos erdvės tūryje. Talpų viduje
esantis sieros vandenilis, amoniakas ir kt. medžiagos maišydamosi su ozonu oksiduojasi,
sudarydamos bekvapius junginius. Ozonavimo įrenginių darbo eigos ir išmetamo oro kontrolės
stebėsenai bus vykdomi nuolatiniai sieros vandenilio koncentracijos matavimai, kurių rezultatai
matomi nuotoliniu būdų (on-line). PAV atskaitoje bus pateikta detali informacija apie Bendrovės
internetiniame puslapyje grigeo.klaipeda.lt skelbiamų nepertraukiamos sieros vandenilio emisijų
monitoringo sistemos duomenų prieigą ir atnaujinimo periodiškumą.
Dumblo sausinimo įrenginių įdiegimas
Siekiant sudaryti galimybes nuotekų valykloje susidarantį dumblą lengviau panaudoti galutiniam
realizavimui (be kompostavimo), žymiai sumažinant atviro dumblo kompostavimo poreikius ir
sumažinti iš nuotekų dumblo kompostavimo aikštelių išsiskiriančių kvapų emisiją, įmonė numato
modernizuoti susidarančių atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo veiklą - planuojama įrengti
dumblo mechaninio sausinimo įrenginius.
Nuotekų dumblo sausinimas (atliekos kodas 19 02 06):
 Planuojama statyti vienas ant kito du jūriniai konteineriai (moduliniai pastatai), kuriuose
bus įrengta dumblo sausinimo įranga.
 Dumblas bus paduodamas į sausinimo zoną (centrifūga/dekanteris), kur nusausinimas iki
25-30 % sausumo. Nusausintas dumblas bus surenkamas į du 10-22 m3 (6-15 t) talpos
konteinerius, kurie bus pastatyti uždaroje konstrukcijoje iš daugiasluoksnių plokščių
(sandwich tipo), su vartais konteinerių transportavimui.
Pirminiame nusodintuve ant dugno nusodintas dumblas (sudarytas iš biologinio valymo aktyvaus
perteklinio dumblo ir pirminio nuotekų dumblo) grandikliu sustumiamas į centrinę nusodintuvo
dalį. Sraigtiniu siurbliu (5-10 m3/h) dumblas tiekiamas į sausinimo įrenginį. Homogeniškumui
užtikrinti stambesnės dumblo dalelės susmulkinamas smulkintuve. Vėliau stabilizuojama dumblo
koncentracija iki optimalios 3%. Geresniam nusausinimo laipsniui pasiekti į dumblą įterpiamas
polimeras (Poliflock SM 960 ar pan.). Paruoštas dumblas paduodamas į centrifugą (dekanterį),
kur dumblas veikiamas išcentrinės jėgos išfrakcionuojamas į nusausintą dumblą (sausumas 25-30
%) ir filtratą. Filtratas uždaru vamzdynu gražinamas į nuotekų valymo proceso pradžią, o
nusausintas dumblas transporterių sistema patenka į vieną iš dviejų konteinerių. Pripildžius
konteinerį, jis uždengiamas transportavimui. Per parą maksimaliai susidarys 13-15 t (25-30%
sausumo) dumblo arba iki 4,2 t absoliučiai sausos medžiagos:
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15t  28 % (vidutinis dumblo sausumas)
100%
Per metus susidarys iki 4732 t 25-30% sausumo dumblo arba 1325 t absoliučiai sausos
medžiagos.
4732t  28 % (vidutinis dumblo sausumas)
1325t 
100%
PAV ataskaitoje susidarančio dumblo kiekiai gali būti tikslinami.
Dumblo sausinimo proceso metu oro teršalų ir kvapų emisijos į aplinkos orą nebus, kadangi
dumblas į sausinimo įrenginius (iki pat dekanterio/centrifugos) bus paduodamas uždara linija
(vamzdynais), o juose susidarantis sausintas dumblas bus kraunamas į konteinerius, kurie laikomi
uždaroje konstrukcijoje iš daugiasluoksnių plokščių („sandwich“), kuri apsaugos kvapų patekimą
į aplinką iš konteineriuose laikomo dumblo. Dumblo transportavimo metu konteineriai taip pat
bus uždengiami tentais.
Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius numatoma, jog visas susidarysiantis ir nusausintas dumblas
pagal sutartis bus perduodamas kitiems atliekų tvarkytojams. Tik esant dumblo sausinimo
įrenginių stabdymui ar gedimui, laikinai susidarantį nesausintą dumblą numatoma paduoti į
esamas tuščias kompostavimo aikšteles, numatytas tokiems atvejams. Atsiradus galimybei,
dumblas iš aikštelių bus pakrautas į automašinas ir perduotas atliekų tvarkytojams. Taip pat PAV
ataskaitoje bus patikslintas dumblo laikymui planuojamų naudoti aikštelių skaičius ir numatomas
jose laikyti dumblo kiekis.
4,2t 

Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas.
AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo bare kaip papildoma maistinė medžiaga aktyviajam
dumblui gali būti naudojamos trąšos karbamidas ir diamofosas.
Eksploatuojant planuojamus naudoti dumblo sausinimo įrenginius geresniam nusausinimo
laipsniui pasiekti į dumblą bus įterpiamas polimeras (Poliflock SM 960 ar pan.), kurio per metus
bus sunaudojama iki 90 t. Naudojamų medžiagų saugos duomenų lapai pateikti 5 priede.
Naudojami žaliavų ir papildomų medžiagų kiekiai nurodyti 1 lentelėje.
1 lentelė. Duomenys apie nuotekų valykloje naudojamų žaliavų ir medžiagų kiekius
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.

Žaliavos arba
medžiagos
pavadinimas
2
Karbamidas
Diamofosas
Poliflock SM 960

Sunaudojimas
kiekis per
metus
3
32 t
18 t
90 t

Pavojingumo kategorija

Pavojaus
nuoroda

Rizikos frazė

4
-

5
-

5
-

Gamtos išteklių naudojimas.
PŪV metu iš gamtos išteklių bus naudojamas tik vanduo (tik buitiniams poreikiams tenkinti).
Nuotekų valymo bare Dumpių km., Klaipėdos rajone naudojamas geriamosios kokybės vanduo iš
AB „Klaipėdos vanduo“ vandentiekio įvado Nr.2. Vanduo naudojamas tik buitiniams poreikiams.
PŪV metu nedidelis vandens kiekis (apie 1000 m3/metus) bus naudojamas dumblo sausinimo
įrenginių eksploatacijai - flokulianto ruošimui (praskiedimui) ir dekanterio profilaktiniam
išvalymui (praplovimui). Nuotekų valymo technologiniame procese vanduo naudojamas nebus.
Kiti gamtos ištekliai (žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė, natūralūs gamtos komponentai ir kt.)
PŪV metu nebus naudojami.
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Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą
Nuotekų valymo baro eksploatacijos metu technologinės įrangos darbui, teritorijos apšvietimui ir
kt. naudojama elektros energija. Elektros energija tiekiama iš AB ESO eksploatuojamų elektros
tinklų. Elektros energijos sąnaudos yra iki 1,7 mln. kWh/metus.
PŪV metu dumblo sausinimo ir oro ozonavimo įrenginių eksploatacijos metu bus naudojama
elektros energija. Elektros sąnaudos bus patikslintos PAV ataskaitoje.
Dumblo sausinimo įrenginiuose susidarančio dumblo ir aikštelėse jau esančio komposto
pervežimui ir pakrovimui bus naudojamos transporto priemonės, kurios per metus sunaudos iki 3
t dyzelinio kuro.
Kitų energijos išteklių PŪV metu naudoti neplanuojama.
Atliekų susidarymas
Esama veikla
AB „Grigeo Klaipėda“ Nuotekų valymo bare susidaro nuotekų dumblas (19 02 06 - fizinio ir
cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05). Dumblas transportuojamas uždaru
vamzdynu ir perpumpuojamas į šalia esančias kompostavimo aikšteles siurbliais. Iš viso yra 24
kompostavimo aikštelės, kiekvienos V = 5000 m3. Vadovaujantis Bendrovės TIPK leidimu per
metus susidarydavo 1325 t dumblo (absoliučiai sausos medžiagos). Nuotekų dumblas aikštelėse
buvo kompostuojamas - tvarkomas R3 būdu (organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai,
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo
procesus). Įgyvendinus PŪV dumblo kompostavimas aikštelėse bus nutrauktas (atliekų tvarkymo
veikla R3 būdu bus nebevykdoma).
Planuojama ūkinė veikla
Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius, tolimesnis dumblo tvarkymas bus galimas dviems būdais:
1. Sausintas dumblas tiesiai iš dumblo sausinimo įrenginių užtentuotais surinkimo
konteineriais išvežamas kitiems atliekų tvarkytojams;
2. Dumblo sausinimo įrenginių gedimo ar profilaktinio stabdymo metu, arba atsiradus kitoms
nepalankioms aplinkybėms, dėl kurių sausintas dumblas negalėtų būti priimamas kitų
atliekų tvarkytojų, dumblas būtų laikinai laikomas esamose tuščiose kompostavimo
aikštelėse. Atkūrus dumblo priėmimą, dumblas iš aikštelių bus pakrautas į automašinas ir
perduotas atliekų tvarkytojui. Numatomų naudoti esamų aikštelių tikslus kiekis bus
pateiktas PAV ataskaitoje.
PAV ataskaitoje bus pateikiama informacija apie planuojamą dumblo tvarkymo
(sausinimo) technologinį procesą, atliekų kiekius, pavojingumą, laikymo sąlygas bei panaudojimo
ir realizavimo galimybes. PAV ataskaitoje bus patikslintas dumblo laikymui naudojamų aikštelių
skaičius ir numatomas jose laikyti dumblo kiekis. Taip pat bus įvertinta dumblo sausinimo
įrenginių stabdymo ar gedimo atveju planuojamų naudoti dumblo kompostavimo aikštelių būklė,
pateikti kompostavimo aikštelėse jau sukaupto dumblo išvežimo terminai, pateikta informacija
apie planuojamų nebenaudoti kompostavimo aikštelių sutvarkymo sprendinius ir jų įgyvendinimo
terminus. PAV ataskaitoje bus vertinamas esamose kompostavimo aikštelėse sukaupto dumblo
komposto galimas poveikis aplinkos komponentams, jo panaudojimo galimybės ir poveikio
mažinimo priemonės. 2020 m. suplanuota išvežti 30000 t komposto (natūralaus sausumo 2050%). Pasirašyta sutartis. Šiai dienai jau išvežta apie 10000 t komposto. Vadovaujantis sudaryta
sutartimi, visas kompostas bus išvežtas per 3 metus (po 30000 t/metus).
Kitos veiklos susijusios su PŪV (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija)
Atliekant nuotekų valymo baro modernizacijos (Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.) PAV pagal
Aplinkos apsaugos agentūros 2020-03-13 raštu Nr. (30.1)-A4E-1909 priimtą išvadą ir vertinant
galimą
poveikį
aplinkai
bus
kompleksiškai
vertinamos
ir
kitos
(esamos,
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planuojamos/suplanuotos) veiklos, kurios technologiškai siejasi su Dumpių nuotekų valymo baro
veikla:


Esamos 14 km ilgio slėginės nuotekų transportavimo linijos (nuo gamybinės teritorijos
Nemuno g. 2 iki Dumpių nuotekų valymo baro) eksploatacijos poveikis aplinkai. Nuotekų
linijos rankinio nuorinimo metu į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų ir kvapų poveikis
aplinkai;
 Bendrovės planuojamus pakeisti esamus nuotekų tvarkymo sprendinius - atliekant pirminį
Bendrovės nuotekų valymą savo mechaninio ir biologinio valymo įrenginiuose, nuotekas
galutiniam išvalymui išleidžiant į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, nutiesiant 1,6
km ilgio nuotekų transportavimo slėginę liniją.
PAV ataskaitoje kompleksiškai bus išnagrinėtos visos nuotekų tvarkymo sistemos dalys, t. y. 14
km slėginės linijos iki Bendrovės nuotekų valymo įrenginių, nuotekų valymo įrenginių
modernizacijos ir planuojamos nutiesti 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginės linijos į AB
„Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, poveikis aplinkai kompleksiškai ir pagal poreikį numatytos
poveikį mažinančios priemonės. Minėtų veiklų suminis vertinimas, kuris bus nagrinėjamas PAV
ataskaitoje, nurodytas PAV programos atskiruose skyriuose/punktuose pagal veiklos daromą
poveikį atskiram aplinkos komponentui (žr. PAV programa punktus: 4.1. Vanduo, 4.2. Aplinkos
oro tarša, 4.3. Kvapas).
2.4. Veiklos vykdymo etapai

Etapai
I
II
III
IV

Darbo pavadinimas
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas
Statybos projektas
Statyba
Eksploatacija

Planuojamas
įvykdymo terminas
2020 m. IV ketvirtis
2020 m. IV ketvirtis
2021 m. I ketvirtis
2021 m. I ketvirtis

PŪV laikas neterminuojamas.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos sąsaja su planavimo ir projektavimo etapais
Atlikus PAV procedūras bus rengiamas statybos projektas. Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus
sprendimą dėl PŪV pasirinktoje vietoje pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją bus teikiama
paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti.
Planuojama ūkinė veikla pradedama vykdyti nustatyta tvarka pakeitus Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą.
2.5 PŪV alternatyvos
Projekto įgyvendinimo vietą numatė užsakovas, kitos vietos alternatyvos neanalizuojamos, nes
PŪV metu bus modernizuojami esami nuotekų valymo įrenginiai su įrengta inžinerine
infrastruktūra.
PAV ataskaitoje bus nagrinėjamos dvi pagrindinės veiklos alternatyvos:
Alternatyva 0 - nevykdoma nuotekų valymo įrenginių modernizacija. Šioje alternatyvoje
įvertinama esama AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo baro ūkinė veikla.
Alternatyva A - vykdoma Dumpių nuotekų valymo baro modernizacija. Šioje alternatyvoje
įvertinama esama ir planuojama ūkinė veikla, taikant veiklos organizatoriaus numatytus valomų
nuotekų ir susidarančio dumblo sprendinius ir poveikio mažinimo priemones.
Priklausomai nuo aplinkos oro teršalų, kvapų sklaidos atmosferos pažemio sluoksnyje bei
akustinės taršos modeliavimo rezultatų, jei bus pasiekiamos ir viršijamos didžiausios leistinos oro
teršalų, kvapo koncentracijos aplinkos ore bei akustinė tarša, arba numatytos poveikio mažinimo
priemonės nepasieks reikiamo efektyvumo, bus numatytos kitos arba papildomos taršos ir
poveikio mažinimo priemones.
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3. INFORMACIJA APIE PŪV VIETĄ
3.1 Planavimo dokumentai, sklypo aprašymas

PŪV vietoje galiojo šie teritorijų planavimo dokumentai, galintys daryti įtaką PŪV:
 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos r.
savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“. Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano sprendiniai.
 Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas, patvirtintas
Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T11-166 „Dėl Klaipėdos
rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“;
Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai
PŪV metu numatomos vykdyti veiklos atitinka Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo
plano, patvirtinto Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dėl
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinius. Bendrojo
plano sprendinių (bendrojo plano brėžinių ištraukas su pažymėta PŪV vieta žiūr. 6 priede):
a) Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje PŪV vietoje suplanuotos Kitos
paskirties žemės, Ekoinžinerijos teritorijos, Ekologinės inžinerijos objektų sklypai
(indeksas K(S)S);
b) Gyvenamųjų vietovių tinklo ir socialinės infrastruktūros brėžinyje PŪV vietoje suplanuota
Kitų teritorijų zona - žemės ūkio teritorija;
c) Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinyje PŪV teritorija
priskiriama prie resursinių arealų, kurių bendrasis rekreacinis potencialas yra mažas.
Numatomas rekreacijos vystymo lygmuo - ypač žemas, apspręstas gamtosauginių
apribojimų arba išteklių nepakankamumu. Numatoma prioritetinė rekreacijos vystymo
kryptis - bendroji rekreacija (poilsis gamtoje), kitos rekreacijos vystymo kryptys pažintinė ir verslinė rekreacijos;
d) Teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinyje PŪV vieta pažymėta kaip
žemės ūkio teritorija.
Klaipėdos r. savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano sprendiniai
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą, PŪV vietos žemės
sklypas patenka į gamybinio ir technologinio prioriteto kraštovaizdžio tvarkymo zoną (indeksas
GTK 1.1). Ištrauką iš Klaipėdos r. savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano žiūr. 4
pav. Maža dalis teritorijos patenka ūkinio (gamybinio) prioriteto gamtinį kraštovaizdį (MŪGK
1.1).
PŪV atitinka tikslinės teritorijos naudojimo ir apsaugos požymio GTK 1.1 apibrėžiamas veiklas.
Vyraujantys teritorijos naudojimo ir apsaugos požymiai - GTK 1.1., MŪGK 1.1:
Kraštovaizdžio tipo
indeksas
GTK 1
Gamybinio ir
technologinio
prioriteto
kraštovaizdis

Reglamentų
indeksas
GTK 1.1 intensyvaus
pritaikymo
gamybinis
pramoninis

MŪKG 1
Ūkinio prioriteto
miškingas gamtinis
kraštovaizdis

MŪGK 1.1 –
intensyvaus
tradicinio
ūkininkavimo

Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai
Teritorija, skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių,
terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai. Pramonės
rajonų, LEZ teritorijos. Ekstensyviai arba intensyviai
technogenizuojamos aplinkos reglamentų technologinis
kraštovaizdis.
Intensyvaus ūkinio pritaikymo reglamentų miškingas
subnatūralus kraštovaizdis. Šio prioriteto gamtinis miškingas
kraštovaizdis formuojamas teritorijose, kur vyrauja
eksploataciniai (IV grupės) miškų plotai, nepatenkantys į
jautriausias gamtines teritorijas, šiuose miškuose būtina
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užtikrinti racionalų, tolygų ir nepertraukiamą miško išteklių
naudojimą bei miškų produktyvumo didinimą, auginamos
medienos kokybės gerinimą. Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami vadovaujantis Miškų įstatymu.

4 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo
plano kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentų brėžinio
3.2. Artimiausios gretimybės
PŪV žemės sklypą iš visų pusių supa miškų, žemės ūkio arba kitos (atliekų saugojimo, rūšiavimo
ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijos) paskirties žemės sklypai. Žemiau pateikiama informacija
apie PŪV gretimybėse esančius kitus žemės sklypus.
Artimiausiose nuotekų valymo padalinio gretimybėse yra miškų, žemės ūkio arba kitos (atliekų
saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridorių teritorijos; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypai.
Informacija apie gretimybėse esančius žemės sklypus ir jų naudojimo paskirtį pateikta 5 pav.
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5 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS
duomenys.
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3.3. Artimiausia gyvenamoji ir pramoninė/komercinė aplinka
Artimiausios nuotekų valymo barui esamos gyvenamosios teritorijos (žiūr. 6 pav.):
a) Dvibutis gyvenamasis namas (Ketvergių g. 13, Ketvergiai) (270 m);
b) Ketvergių k. vienbučiai gyvenamieji namai (maž. atst. 650 m iki Klaipėdos g., Ketvergiai);
c) Gyvenamasis namas (Priestočio g. 19, Spengių k.), atstumas 800 m;
d) Gručeikių k. vienbučiai gyvenamieji namai (maž. atst. 1140 m iki Saulėtekio g. 41,
Gručeikiai);
e) Toleikių k. vienbučiai gyvenamieji namai (maž. atst. 1150 m iki Dumpių g. 12, Toleikiai);
f) Žiaukų k. vienbučiai gyvenamieji namai (maž. atst. 2200 m iki Rokupio g. 4, Žiaukos).
Vadovaujantis Klaipėdos rajono teritorijų planavimo duomenimis, artimiausioje PŪV vietos
gretimybėse naujos gyvenamosios teritorijos neplanuojamos (žiūr. 7 pav.).
Artimiausios nuotekų valymo barui esamos pramoninės teritorijos (žiūr. 8 pav.):
a) AB „Klaipėdos vanduo“ dumblo aikštelė (tame pačiame žemės sklype; teritorijoje
sandėliuojamas nuotekų valymo dumblas), maž. atstumas - 8 m.
b) UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamas Klaipėdos regioninis
buitinių atliekų sąvartynas (Ketvergių g. 2, Dumpių k.; teritorijoje deponuojamos
Klaipėdos apskrities atliekos), maž. atstumas - 30 m.
c) UAB „Branda LT“ eksploatuojama bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelė (Uosių g. 9,
Dumpių k.; teritorijoje kompostuojamos bioskaidžios atliekos), mažiausias atstumas - 72
m.
d) AB „Klaipėdos energija“ nuotekų valymo dumblo aikštelė (Dumpių k.; teritorijoje
sandėliuojamas nuotekų valymo dumblas), maž. atstumas - 80 m.
e) UAB „Toksika“ pavojingų atliekų surinkimo aikštelė (Ketvergių g. 11, Dumpių k.;
teritorijoje sandėliuojamos įvairios pavojingos atliekos), maž. atstumas - 245 m.
f) AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojama Klaipėdos m. nuotekų valykla (Uosių g. 8,
Dumpių k.; teritorijoje valomos Klaipėdos m. buitinės nuotekos, sandėliuojamas nuotekų
valymo dumblas), maž. atstumas - 290 m.
Rekreacinės paskirties teritorijų 1000 m atstumu aplink nuotekų valymo barą nėra.
Visuomeninės paskirties urbanizuotų teritorijų 1000 m atstumu aplink nuotekų valymo barą nėra.
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6 pav. AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro
padėtis urbanizuotų gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu

7 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono teritorijų planavimo duomenų žemėlapio
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8 pav. AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro
padėtis urbanizuotų pramoninių teritorijų atžvilgiu
3.4. Gamtinė aplinka

Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančius žemės gelmių išteklius.
Kristalinis pamatas šioje Baltijos jūros pusėje, esantis 2 km gylyje liudija apie aktyvius
tektoninius procesus, vykusius ankstyvaisiais laikais. Virš kristalinio pamato glūdi poleozojinių ir
mezozojinių uolienų (ir vėlesnių ) epochų klodai. Teritorijoje paplitę Holoceno reljefo dariniai.
Formuojasi aliuvinės kilmės smėlio dirvožemiai. Viršutinė teritorijos geologinio pjūvio dalis yra
sudaryta iš jūrinės ir eolinės kilmės įvairaus grūduotumo purių smėlių, turinčių geras filtracines
savybes.
Naudingų iškasenų gavyba PŪV teritorijoje ir gretimybėse nevyksta, gamtos išteklių naudojimo
veikų nenustatyta. Erozijos, sufozijos, karsto, nuošliaužų reiškinių nenustatyta. Mineralinio
vandens vandenviečių gretimybėje nėra.
Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, AB „Grigeo Klaipėda“
nuotekų valymo padalinio teritorijoje nėra eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių išteklių
telkinių, geologinių procesų ir reiškinių bei geotopų.
Žemiau pateikiama informacija apie arčiausiai PŪV teritorijos esančius eksploatuojamus ir/ar
išžvalgytus žemės gelmių telkinių plotus, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, geologinius
procesus ir reiškinius bei geotopus, nurodant mažiausius atstumus nuo PŪV vietos iki jų:
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Artimiausi nuotekų valymo barui eksploatuojami ir/ar išžvalgyti naudingųjų iškasenų telkinių
plotai (žiūr. 9 pav.):
a) Kalvių II smėlio karjeras (išeksploatuotas) 1612 (Dovilų sen.; atstumas nuo PŪV vietos
430 m);
b) Kalvių žvyro karjeras 1598 (Dovilų sen.; 670 m);
c) Rimkų smėlio ir žvyro karjeras 4710 (Dovilų sen.; 1,8 km);
d) Spengių smėlio karjeras (nenaudojamas) 2270 (Priekulės sen.; 2,0 km);
e) Kairių smėlio ir žvyro karjeras (nenaudojamas) 4513 (Priekulės sen.; 4,5 km);
f) Juodikių smėlio ir žvyro karjeras 1611 (Agluonėnų sen.; 4,8 km);
g) Kisinių smėlio ir žvyro karjeras 1620 (Dovilų sen.; 4,9 km).
Artimiausios nuotekų valymo barui eksploatuojamos ir/ar išžvalgytos gėlo ir mineralinio vandens
vandenvietės (žiūr. 10 pav.):
a) Dumpių nuotekų valyklos gėlo vandens vandenvietė 2662 (Dumpių k., Dovilų sen.; 150
m). PŪV žemės sklypas patenka į vandenvietės apsaugos zonos (toliau - VAZ) 1, 2 ir 3B
juostas. Esamos veiklos ir PŪV teritorija patenka į VAZ 3B juostą;
b) Ketvergių gėlo vandens vandenvietė 4274 (Ketvergių k., Dovilų sen.; 1,6 km). PŪV
teritorija nepatenka į vandenvietės VAZ juostas.
PŪV teritorija patenka į Dumpių nuotekų valyklos II grupės gėlo vandens vandenvietės 2662
apsaugos zonos 3B juostą. Vadovaujantis 2019-06-06 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166, 106 straipsniu II grupės vandenviečių 3B juostoje:
 negali būti nenaudojamų gręžinių, išskyrus konservuotus;
 draudžiama:
1) įrengti angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių tyrimui ir (ar) naudojimui skirtus
gręžinius;
2) į požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas
komunalines, gamybines ir paviršines nuotekas, radioaktyviąsias ir chemines medžiagas.
Geologinių procesų ir reiškinių (smegduobių, įgriuvų, griovų, nuošliaužų, nuošliaužų pažeistų
šlaitų, nuošliaužų-nuogriuvų, požeminių kanalų ar urvų) artimiausiose PŪV vietos gretimybėse
nėra. Artimiausias geologinis reiškinys - Nuošliauža prie „Meškos galvos kopos“ yra nutolusi 8,8
km atstumu.
Artimiausi nuotekų valymo barui geotopai:
a) Riedulys „Baravykas“ (Dumpių miške, Dovilų sen.; 168 m);
b) Šaltinis „Šernų šaltinis“ (Minijos slėnio kair. šlaito apačia, Šernų miške, Dovilų sen.; 2,2
km);
c) Riedulys „Šernų akmuo“ (Minijos slėnio kair. pusėje, Šernų miške, Dovilų sen.; 2,5 km).
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9 pav. AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro
padėtis naudingų iškasenų telkinių plotų atžvilgiu

10 pav. AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro
padėtis vandenviečių atžvilgiu

Artimiausi PŪV vietai miško plotai (žiūr. 11 pav.):
1. Valstybinės reikšmės miško Šernų girininkijos kvartalai Nr. 18, 19 ir 923 (PŪV teritorija
ribojasi su miško kvartalais);
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Šiuose miško kvartaluose vyraujanti medžių rūšis yra beržai eglė ir drebulė.

11 pav. PŪV vietos padėtis miškų atžvilgiu

Artimiausi PŪV vietai paviršiniai vandens telkiniai yra (žiūr. 12 pav.):
1. Kalvių žvyro karjeras (artimiausias paviršinio vandens telkinys - 310 m, tolimesnis - 530
m), PŪV vieta nepatenka į vandens telkiniui nustatytas paviršinio vandens telkinio
pakrančių apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zoną;
2. Kalvių II smėlio karjeras (310 m), PŪV vieta nepatenka į vandens telkiniui nustatytas
paviršinio vandens telkinio pakrančių apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinių
apsaugos zoną;
3. S-3 upelis (UETK kodas 20010360, 2 eilės Smeltalės upės (20010310) intakas) (1040 m).
PŪV vieta nepatenka į upei nustatytas paviršinio vandens telkinio pakrančių apsaugos
juostą ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zoną;
4. Minijos upė (UETK kodas 17010001, 1 eilės Nemuno upės (10010001) intakas) (1920 m).
5. Kuršių marios (UETK kodas 0000700001), (6,5 km). Į Kuršių marias, pro AB „Klaipėdos
vanduo“ valytų nuotekų išleidimo kolektorių, patenka valytos nuotekos iš Dumpių
nuotekų valymo įrenginių.
PŪV teritorija į nustatytas minėtų vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ir vandens telkinių
apsaugos zonas nepatenka.
Kitų biotopų (pievų, pelkių, jūros aplinkos ir kt.) PŪV vietoje ir artimiausiose jos gretimybėse
nėra.
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12 pav. PŪV vietos padėtis paviršinių vandens telkinių atžvilgiu
3.5. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esantį kraštovaizdį.
PŪV teritorijoje ir gretimybėse vyrauja žmogaus veiklos pakeistas kraštovaizdis, kuriame
įsikūrusios komunalinių paslaugų pramonės įmonės.
Nuotekų valymo baro teritorija pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskirtina slėniuotų
molingų lygumų tipo teritorijoms. (žiūr. 13 pav.). Kraštovaizdžio porajonio indeksas - L`-s/eb/5>. Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 14 pav.) neišreikšta vertikalioji sąskaida
(lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais). Vizualinės struktūros porajonio indeksas V0H3-c.
Projektuojamos nuotekų tvarkymo talpų uždengimo konstrukcijos ir pastatyti moduliniai
konteineriai nežymiai pakeis vizualinę vietos charakteristiką. Komunalinių įmonių pramoniniame
ir urbanizuotame kraštovaizdyje neatsiras vertikalūs dominuojantys elementai, iškylantys virš
esamų kraštovaizdžio elementų, kad sukeltų didelį vizualinį poveikį aplinkoje ar užstotų ir/ar
trukdytų apžvelgti saugomas ir/ar rekreacines teritorijas bei vertingas panoramas.
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13 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio
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14 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio
3.6. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančias saugomas teritorijas.
Vadovaujantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro (kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, PŪV vieta nepatenka į
Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas.
Nuotekų valymo baro padėtį Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
saugomų teritorijų atžvilgiu žiūr. 15 pav.:
Europos ekologinio tinklo Natura 2000“ saugomos teritorijos:
a) Kalvių karjeras LTKLAB003 (PAST) (530 m);
b) Minijos upės slėnis LTKLAB005 (PAST) (1,65 km);
c) Minijos upė LTKLA0007 (BAST) (1,75 km).
Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos:
a) Minijos ichtiologinis draustinis (1,75 km).

PAV programos rengėjas - UAB „Ekosistema“

Puslapis 29

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo programa

15 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos ir
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu
3.7. Informacija apie PŪV vietoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes
Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (registro kadastro duomenų tvarkytojas Kultūros
paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) duomenimis, arčiausiai
PŪV vietos esančios Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre registruotos šios kultūros
vertybės (žiūr. 16 pav.):
a) Nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro A. Žalio kapas (31638, Toleikių k.)
(1,04 m);
b) Toleikių kapinynas (6181, Toleikių k.) (1,50 km);
c) Spengių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės (22485, Spengių k.) (1,60 km);
d) Ketvergių kaimo senosios kapinės (24369, Ketvergių k.) (1,68 km);
e) Šernų tiltas (31051, Šernų k.) (2,03 km);
f) Kalvių kaimo evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės (24368, Kalvių k.) (2,11
km);
g) Kalvių, Ruslių k. senosios kapinės (25399, Kalvių k.) (2,35 km);
h) Šernų k. senosios kapinės (24359, Šernų k.) (2,44 km);
i) Laistų, Liliškių kapinynas (5175, Laistų k.) (2,59 km);
j) Šernų kapinynas (16358, Jurgių k.) (3,07 km).
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16 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos kultūros vertybių
registre registruotų kultūros vertybių atžvilgiu
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS APLINKOS
KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIOS PRIEMONĖS

PAV ataskaitoje bus aprašyti ir išanalizuoti PŪV galimas poveikis aplinkai. Bus nagrinėjamas bet
koks (tiesioginis, netiesioginis, kompleksinis, nuolatinis, laikinas, negrįžtamas, grįžtamas,
teigiamas ar neigiamas ir kt.) reikšmingas poveikis, apibūdinami poveikio prognozavimo ir
įvertinimo metodai. Galimas neigiamas ar teigiamas poveikis gamtinei ir antropogeninei aplinkai
bus išreikštas kiekybiškai. Ataskaitoje taip pat bus pateikiamas reikalingų priemonių, numatytų
neigiamo poveikio aplinkai prevencijai (išvengimui), sumažinimui ar kompensavimui, aprašymas
ir analizė. Šios priemonės bus nurodomos kiekvieno aplinkos komponento, kuriam PŪV gali
turėti neigiamą poveikį, atveju.
4.1. Vanduo
Planuojamas vandens naudojimas

Šiuo metu Dumpių nuotekų valymo bare buitiniams poreikiams sunaudojama iki 1000 m3.
vandens. Technologiniame procese vanduo nenaudojamas.
PŪV metu nedidelis vandens kiekis (apie 1000 m3/metus) bus naudojamas dumblo sausinimo
įrenginių eksploatacijai - flokulianto ruošimui (praskiedimui) ir dekanterio profilaktiniam
išvalymui (praplovimui). Sunaudojamo vandens kiekis bus patikslintas PAV ataskaitoje.
Paimamo ir suvartojamo vandens apskaita vedama įrengtais vandens apskaitos prietaisais.
PAV ataskaitoje bus pateikti duomenys apie eksploatuojamas vandenvietes ir jų charakteristikas,
numatomą sunaudoti vandens kiekį atskiriems technologiniams procesams.
Planuojama vandenų tarša
Vadovaujantis Bendrovės TIPK leidimu iki 2020-01-07 Dumpių nuotekų valymo bare buvo
valomos visos Bendrovės gamybinėje teritorijoje (Nemuno g. 2, Klaipėda) susidarančios nuotekos
(gamybinės, buitinės ir paviršinės). Nuotekos į Dumpių nuotekų valymo barą buvo paduodamos
viena 14 km ilgio spaudimine linija (kita linija - rezervinė). Nuotekų valymo proceso paskirtis mechaniniu-biologiniu būdu apvalyti Bendrovės išleidžiamas nuotekas iki teršalams nustatytų
normatyvų. Dumpių nuotekų valykloje taip pat valomas dumblo kompostavimo aikštelėse
susidarantis filtratas ir į jas patekęs kritulių vanduo. Išvalytos nuotekos iki TIPK leidime nustatytų
reikalavimų buvo išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ valyto vandens kolektorių, kuriuo
nuotekos patenka į Kuršių marias.
Šiuo metu (nuo 2020-01-07) nuotekų valymo bare Dumpiuose valomas tik esamų dumblo
kompostavimo aikštelių filtratas ir kritulių, patenkančių į kompostavimo aikšteles, vanduo, kuris
savitaka patenka į filtrato siurblinę ir valomas mechaninio-biologinio valymo įrenginiuose iki
Bendrovės TIPK leidime nustatytų normatyvų (BDS7 - 17 mg/l, bendras azotas - 10 mg/l, bendras
fosforas - 1,0 mg/l) išvalytos nuotekos iš Dumpių nuotekų valymo įrenginių gali būti išleidžiamos
dviem būdais: 1) asenizaciniu transportu pagal poreikį pervežamos į Bendrovės teritorijoje
(Nemuno g. 2, Klaipėda”) esančią nuotekų siurblinę, iš kurios kartu su visomis nuotekomis
(gamybinės, buitinėmis ir paviršinės nuotekos iš gamybinės teritorijos Nemuno g. 2) išleidžiamos
valymui į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus. 2) gali būti išleidžiamos į esamą išleistuvą
(AB „Klaipėdos vanduo“ priklausantį nuotekų išleidimo kolektorių (Kuršių marias)), sudarius
vienkartinę/laikiną sutartį nuotekų transportavimui su AB „Klaipėdos vanduo“.
Šiuo metu gamybinės, buitinės ir paviršinės nuotekos iš bendrovės AB „Grigeo Klaipėda“ (adresu
Nemuno g. 2, Klaipėda), pagal galiojančią sutartį (žr. 7 priedą) valymui yra tiesiogiai
paduodamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo tinklus, o Dumpių nuotekų valykloje
valomas tik kompostavimo aikštelėje susidarantis filtratas ir į jas patekęs kritulių vanduo.
Įgyvendinus PŪV įmonės gamybinė veikla nežymiai (apie 1000 m3/metus) gali padidėti
susidarančių gamybinių nuotekų kiekis, dėl nuotekų sausinimo įrenginiuose dumblo surišimo
flokulianto praskiedimui ir sausinimo įrenginių praplovimui sunaudojamo vandens. Įdiegus
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dumblo sausinimo įrenginius iš dumblo sausinimo susidarysiantis filtratas uždaru vamzdynu bus
grąžinamas į nuotekų valymo proceso pradžią.
Bendrovė planuoja pakeisti esamus nuotekų tvarkymo sprendinius - atlikus pirminį valymą savo
mechaninio ir biologinio nuotekų valymo įrenginiuose, nuotekas (gamybinės, buitinės ir
paviršinės nuotekos iš Bendrovės gamybinės teritorijos Nemuno g. 2, Klaipėda ir Dumpių
nuotekų valymo baro kompostavimo aikštelių filtratas ir kritulių, patenkančių į kompostavimo
aikšteles, vanduo) galutiniam išvalymui išleisti į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus,
nutiesiant 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginę liniją.
Keičiasi tik valytų nuotekų išleidimo sprendiniai:
esamas išleistuvas (pagal TIPK leidimą)- valytos nuotekos išleidžiamos į AB „Klaipėdos
vanduo“ savitakinį kolektorių, kuriuo nuotekos patenka į Kuršių marias. (Šiuo metu (nuo
2020-01-07) nuotekų padavimas iš Bendrovės (Nemuno g. 2., Klaipėda) į Dumpių nuotekų
valyklą sustabdytas. Nuotekos valymui perduodamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų
tinklus. Iki 2020-01-07 valytos nuotekos per AB „Klaipėdos vanduo“ apvalyto vandens
kolektorių buvo išleidžiamos į Kuršių marias). Esamas nuotekų išleistuvas naikinamas.
planuojamas išleidimas - po pirminio nuotekų valymo AB „Grigeo Klaipėda“
mechaniniuose ir biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, nuotekos nutiesta 1,6 km
ilgio nuotekų transportavimo slėgine linija bus išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“
nuotekų tinklus galutiniam jų išvalymui.
Susidarančių nuotekų kiekiai, jų užterštumas ir informacija apie esamą ir planuojamą nuotekų
išleidimą, bei informacija apie Dumpių nuotekų valymo baro teritorijoje susidarančių paviršinių
nuotekų tvarkymą bus pateikta PAV ataskaitoje.
PAV ataskaitoje
Galimas (numatomas) poveikis vandens telkiniams
PŪV metu, uždengus esamas nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas bei
įrengus susidarančio nuotekų dumblo apdorojimo (mechaninio nusausinimo) įrenginius, poveikis
vandens telkiniams nebus daromas. PŪV niekaip neįtakoja esamo nuotekų kiekio susidarymą ar
jų taršą.
PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie Dumpių nuotekų valymo įrenginių planuojamo
išleistuvo į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus fizinius duomenis, išleidžiamų nuotekų kiekį
ir jose esančių teršalų koncentracijas, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo
reglamento patvirtinimo“.
PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie esamų nuotekų valymo įrenginių našumą,
įvertinant/nustatant reikalingą pajėgumą AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinėje veikloje susidarančių
nuotekų išvalymui iki nustatytų reikalavimų išleidžiamoms nuotekoms į nuotakyną pagal išduotas
AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygas Nr. 2020/S.6/3-327 (žr. 9 priedą).
Poveikio sumažinimo priemonės
Įvertinus PŪV galimą poveikį bei jo mastą, ir esant poreikiui, PAV ataskaitos apimtyje gali būti
numatytos poveikio sumažinimo priemonės.
Schemos, žemėlapiai, kita grafinė informacija
PAV ataskaitoje bus pateikta esamų nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos su esamais
nuotekų tinklais, grafinės schemos su pažymėtais esamais nuotekų kiekio apskaitos ir kokybės
kontrolės vietomis, grafinė informacija apie artimiausius paviršinio vandens telkinius bei kita
reikalinga GIS, AutoCAD grafinė medžiaga.
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4.2. Aplinkos oro tarša
Informacija apie vietovę
Aplinkos oro kokybę PŪV vietoje apsprendžia geografinė padėtis, teritorijos reljefo ypatybės,
tolimosios pernašos, Klaipėdos miesto ir rajono pramonės įmonės ir transporto keliai.
PAV ataskaitoje bus pateikti duomenys apie gretimybėse veikiančias įmones, vietovės
meteorologines ir klimato sąlygas, duomenys apie oro temperatūrą, kritulius, vyraujančius vėjus,
saulės radiaciją, aplinkos oro foninį užterštumą ir kitus veiksnius, kurie gali daryti įtaką aplinkos
oro užterštumo lygiui. PŪV vietovės meteorologinių sąlygų bei foninio aplinkos užterštumo
aprašymas bus pateiktas PŪV PAV ataskaitoje.
Į aplinkos orą išmetami teršalai
PAV ataskaitoje bus aprašomos esamos veiklos, kurių metu į aplinkos orą bus išmetami teršalai.
Iš uždengtų nuotekų valymo talpų (išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos)
neorganizuotai išsiskiriantys oras su teršalais bus surenkamas, valomas ir išmetamas per du ortakius,
vienas iš pirminio nusodinimo talpos ir vienas išlyginamojo rezervuaro (nauji organizuoti taršos
šaltiniai). PŪV metu bus išmetami šie aplinkos oro teršalai: acto rūgštis, amoniakas, akroleinas,
etanolis, formaldehidas ir sieros vandenilis.
Taip pat tarša į aplinkos orą bus eksploatuojant esamas dvi 14 km ilgio slėgines nuotekų
transportavimo linijas (nuo gamybinės teritorijos Nemuno g. 2 iki Dumpių nuotekų valymo baro).
Kiekvienoje iš jų yra penki nuorintojai. Dirbama su viena nuotekų linija, o kita yra rezervinė.
Nuotekų linijų rankinio nuorinimo metu į aplinkos orą išsiskiria teršalai: acto rūgštis, amoniakas,
akroleinas, etanolis, formaldehidas ir sieros vandenilis.

Tikslūs duomenys apie PŪV metu susidarančius teršalus bei jų kiekius bus nurodyti PAV
ataskaitoje. Taip pat pateikiami į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimai,
nurodant naudotas nustatytąja tvarka (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-12-13
įsakymas Nr.395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie
netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; aktuali
redakcija)) patvirtintas metodikas bei kitus teisės aktus, koeficientus, faktinius matavimus, kitas
skaičiavimams reikalingas charakteristikas bei skaičiavimų rezultatai.
Aplinkos oro užterštumo prognozė
PAV ataskaitoje bus įvertintos planuojamos veiklos pasekmės oro kokybės pokyčiui. Vertinant
oro teršalų poveikį bus apskaičiuotos oro teršalų koncentracijos pažemio sluoksnyje (1,5 m
aukštyje) ir vertinamos su leidžiamomis ribinėmis vertėmis pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2000-10-30 įsakymu Nr. 471/582 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2000-10-30 įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal
Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2000,
Nr. 100-3185, aktuali redakcija).
PAV ataskaitoje bus pateikiami numatomų išmesti teršalų duomenys, reikalingi jų pažemio
koncentracijoms skaičiuoti: skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga;
skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės; teritorijos ploto arba atskirų taškų koordinatės, kur
atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas; foniniai aplinkos užterštumo duomenys;
esamų slėginių nuotekų transportavimo linijų nuorintojų išmetami teršalai.
Pateikiami numatomų išmesti teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė
įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą ir be jo.
Teršalų sklaidai įvertinti bus naudojama ADMS 5.2 programa. ADMS modelis skirtas pramoninių
ir kitų tipų šaltinių ar jų kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje skaičiuoti. Nustatant oro
teršalų poveikį vietiniu lygiu, bus apskaičiuotos ir sumodeliuotos oro teršalų koncentracijos
atmosferos pažemio sluoksnyje (1,5 m aukštyje). Skaičiavimai bus atliekami su fonine tarša,
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įvertinus pateikus Aplinkos agentūros duomenis. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo
rezultatai bus pateikiami lentelių ir žemėlapių formoje. Gautos sumodeliuotos oro teršalų
koncentracijos bus palyginamos su didžiausiomis leistinomis aplinkos oro teršalų
koncentracijomis aplinkos ore (DLK).
Poveikio sumažinimo priemonės
PŪV metu AB „Grigeo Klaipėda“ siekiant sumažinti į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų ir kvapų
kiekį, modernizuoja esamus nuotekų valymo įrenginius. PŪV metu bus uždengiamos esamos
nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos bei statomi susidarančio nuotekų
valymo dumblo mechaniniai sausinimo įrenginiai.
Uždengus išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas bus sulaikytas pasklidas aplinkos
oro teršalų ir kvapų išsiskyrimas į aplinką. Susidarantys kvapai ir oro teršalai bus valomi naudojant
ozoną, o esami neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (išlyginamasis rezervuaras ir pirminio
nusodinimo talpa), bus panaikinti. Iš uždengtų nuotekų valymo talpų surinktas ir apvalytas oras bus
išmetamas per du ortakius, vienas iš pirminio nusodinimo talpos (naujas organizuotas taršos šaltinis)
ir vienas išlyginamojo rezervuaro (naujas organizuotas taršos šaltinis).
Suorganizavus teršalų išmetimą iš išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpų ir įdiegus
ozonavimo įrangą, tarša į aplinkos orą mažės. Taip pat, įdiegus dumblo sausinimo įrenginius,
susidarysiantis sausintas dumblas, bus išvežamas kitiems atliekų tvarkytojams ir
nebekompostuojamas aikštelėse - panaikinamas kvapo ir oro teršalų išsiskyrimo šaltinis.
Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus ir nustačius teršalų pažemio koncentracijų
ribinių verčių viršijimus, bus pateikti papildomi aplinkos oro taršos reguliavimo (teršalų
išsiskyrimo mažinimo, išmetamų dujų valymo, išmetimo parametrų gerinimo įrenginiai ir kt.)
techniniai sprendiniai, bei pateikti papildomi aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai
įgyvendinus šiuos techninius sprendinius.
PAV ataskaitoje bus pateikti pasiūlymai dėl leistinos taršos į aplinkos orą normatyvų, įvertinus
foninį aplinkos oro užterštumą, nustatymo.
Schemos, žemėlapiai
PAV ataskaitoje bus pateikiamas ūkinės veiklos objekto situacijos planas su išdėstytais
atmosferos taršos šaltiniais. Pateikiami esamos ir PŪV išmetamų teršalų galimų didžiausių
pažemio koncentracijų žemėlapiai-schemos, apimantys ne mažesnę kaip 2 km spindulio teritoriją
nuo PŪV objekto su jame pažymėta vėjų rože.
4.3. Kvapas
Informacija apie vietovę
PAV ataskaitoje bus pateikti duomenys apie gretimybėse veikiančias įmones, bei esamą foninį
aplinkos užterštumą kvapais.
Į aplinkos orą išmetamas kvapas
AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valyklos eksploatavimo metu išsiskiriančio kvapo koncentracija
buvo nustatyta laboratoriniais tyrimais. Mėginius kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams
paėmė ir į akredituotą laboratoriją laboratoriniams tyrimams atlikti pristatė Nacionalinės
visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau - NVSPL) darbuotojai. 2018-07-10 NVSPL
paėmė 3 mėginius iš skirtingų neorganizuotų taršos kvapais šaltinių: aerotanko ir dumblo
kompostavimo aikštelių (Nr. 9 - šviežio dumblo, Nr. 1 - susistovėjusio dumblo). O 2018-08-08
kvapo mėginiai buvo paimti iš pirminio nuotekų nusodinimo talpos bei išlyginamojo rezervuaro.

Teritorijoje yra šie taršos kvapais šaltiniai:




Aerotankas (plotas - 1256 m2);
Pirminio nuotekų nusodinimo talpa (plotas - 1256 m2);
Išlyginamasis rezervuaras (plotas - 1256 m2);
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 Šviežio dumblo kompostavimo aikštelės (2 vnt., kiekvienos plotas - 2832 m2).
 Sukompostuoto dumblo aikštelės (22 vnt., kiekvienos plotas - 2832 m2).
Mėginių ėmimo metu taršos kvapais šaltinių išsidėstymas teritorijoje pateiktas 17 pav.
2018 m. liepos 11 d. kvapo koncentracijos laboratorinių tyrimų protokolas Nr. Ch 6162/2018, Ch
6165/2018-6166/2018 bei 2018 m. rugpjūčio 13 d. protokolas Nr. Ch 6974/2018-6975/2018
pateikiami 4 priede.
Kvapo emisija iš taršos šaltinių pateikta 2 lentelėje
2 lentelė. Esamų taršos šaltinių kvapo emisijos.
Taršos šaltiniai

Išmatuota kvapo koncentracija,
OUE/m3

1

2

Aerotankas

40

Pirminio nuotekų nusodinimo talpa

44833

Išlyginamasis rezervuaras

6283

Šviežio dumblo kompostavimo aikštelės

487

Sukompostuoto dumblo aikštelės

167

Vadovaujantis tyrimų protokolais didžiausios kvapo koncentracijos nustatytos ore virš pirminio
nusodintuvo ir išlyginamojo rezervuaro. Atsižvelgiant į tai PŪV metu šiuos taršos šaltinius
(rezervuarus) numatoma uždengti, o surinktą orą, prieš išmetant į aplinką valyti ozonavimo
įrenginiuose.
PAV ataskaitoje bus aprašomos esamos veiklos, kurių metu į aplinkos orą bus išmetamas kvapas.
Iš uždengtų nuotekų valymo talpų (išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos)
neorganizuotai išsiskiriantis oras su kvapas bus surenkamas, ir valomas.
Taip pat tarša į aplinkos orą bus eksploatuojant esamas dvi 14 km ilgio slėgines nuotekų
transportavimo linijas (nuo gamybinės teritorijos Nemuno g. 2 iki Dumpių nuotekų valymo baro).
Nuotekų linijų rankinio nuorinimo metu į aplinkos orą išsiskiria kvapas.
Tikslūs duomenys apie PŪV metu susidarančius kvapus bei jų kiekius bus nurodyti PAV
ataskaitoje. Taip pat pateikiami į aplinkos orą numatomo išmesti kvapo kiekio skaičiavimai,
nurodant naudotas metodikas bei kitus teisės aktus, koeficientus, faktinius matavimus, kitas
skaičiavimams reikalingas charakteristikas bei skaičiavimų rezultatai.
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17 pav. Kvapų taršos šaltinių išsidėstymas teritorijoje kvapo mėginių ėmimo metu
Užterštumo prognozė
PAV ataskaitoje bus įvertintos planuojamos veiklos pasekmės oro kokybės pokyčiui dėl
susidarančio kvapo - įvertintas Bendrovės vykdomos veiklos kvapų sklidimas, jo atitiktis
visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ir galimas poveikis visuomenės
sveikatai, atsižvelgiant į Bendrovės nuotekų valymo įrenginių vykdomą veiklą, įrangos ir
technologijos pakeitimus, susidarančių nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo sprendinių
pasikeitimus, naujų aplinkos oro taršos šaltinių atsiradimą, esamų slėginių nuotekų
transportavimo linijų nuorintojų taršą ir kt. pakeitimus, kurie atsiras PŪV metu.
Vertinant kvapo poveikį bus apskaičiuota jo koncentracija pažemio sluoksnyje (1,5 m aukštyje) ir
vertinamos lyginant su leidžiamomis ribinėmis vertėmis pagal Lietuvos higienos normoje HN
121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore” nustatyta didžiausia
leidžiama kvapo koncentracijos ribine verte gyvenamojoje aplinkoje. Iš Dumpių nuotekų valymo
baro sklindantys kvapai bus įvertinti vadovaujantis atliktais kvapų tyrimais ir metodikomis.
PAV ataskaitoje bus pateikiami duomenys reikalingi kvapo pažemio koncentracijoms skaičiuoti:
skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga, skaičiavimui reikalingų
koeficientų vertės, teritorijos ploto arba atskirų taškų koordinatės, kur atliekamas kvapo sklaidos
aplinkos ore skaičiavimas.
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Kvapo sklaidai įvertinti bus naudojama ADMS 5.2 programa. Nustatant kvapo poveikį vietiniu
lygiu, bus apskaičiuotos ir sumodeliuotos oro teršalų koncentracijos atmosferos pažemio
sluoksnyje (1,5 m aukštyje). Kvapo pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai bus pateikiami
lentelių ir žemėlapių formoje. Gautos sumodeliuotos kvapo koncentracijos bus palyginamos su
nustatyta ribine verte.
Poveikio sumažinimo priemonės
PAV ataskaitoje bus įvertintos kvapų mažinimo priemonės, kurios buvo numatytos AB „Grigeo
Klaipėda“ PŪV (nuotekų valymo baro modernizacijai Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.)
atrankos dėl PAV dokumentuose (žr. 1 priedą) - uždengiamos esamos nuotekų išlyginamojo
rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos bei statomi susidarančio nuotekų valymo dumblo
mechaniniai sausinimo įrenginiai.
Taip pat PAV ataskaitoje bus išnagrinėta galimybė automatizuoti/modernizuoti nuotekų
spaudininės linijos (kuria nuotekos iš gamybinės teritorijos (Nemuno g. 2) transportuojamos į
Dumpių nuotekų valymo barą) nuorintojų veikimą ir kvapų valdymą.
Uždengus išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas bus sulaikytas pasklidas kvapų
išsiskyrimas į aplinką. Susidarantys kvapai bus valomi naudojant ozoną, o esami neorganizuoti
aplinkos oro taršos šaltiniai (išlyginamasis rezervuaras ir pirminio nusodinimo talpa), bus panaikinti.
Suorganizavus teršalų išmetimą iš išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpų ir įdiegus
ozonavimo įrangą, cheminė tarša ir kvapai į aplinkos orą mažės ženkliai. Taip pat, įdiegus dumblo
sausinimo įrenginius, susidarysiantis sausintas dumblas, bus išvežamas kitiems atliekų tvarkytojams
ir nebekompostuojamas aikštelėse - panaikinamas kvapo ir oro teršalų išsiskyrimo šaltinis.
Schemos, žemėlapiai
PAV ataskaitoje bus pateikiamas ūkinės veiklos objekto situacijos planas su išdėstytais kvapo
šaltiniais. Pateikiami esamos ir PŪV išmetamo kvapo galimų didžiausių pažemio koncentracijų
žemėlapiai-schemos, apimantys ne mažesnę kaip 2 km spindulio teritoriją nuo PŪV objekto su
jame pažymėta vėjų rože.
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4.4. Triukšmas
Informacija apie vietovę
PAV ataskaitoje bus pateikti duomenys apie gretimybėse veikiančias įmones, bei esamą foninį
aplinkos triukšmą.
Triukšmo šaltiniai
Priklausomai nuo pobūdžio išskiriamos šios sąlyginės triukšmo šaltinių grupės:
1. Esamos veiklos triukšmo šaltiniai;
2. Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltiniai.
Esamą triukšmo lygį teritorijoje formuoja jau vykdoma veikla - nuotekų valyklos įrenginiai.
Nuotekų valymo bare yra šie triukšmo šaltiniai:
 pagrindinė nuotekų siurblinė;
 auto transportas, išvežantis kompostą;
 traktorius, kompostavimo aikštelės kraunantis kompostą į autotransportą.
Pagrindiniai triukšmo šaltiniai planuojamos veiklos metu bus planuojamų uždengti nuotekų
valymo talpų ozonavimo įrenginiai (orapūtės ir oro kompresoriai), dumblo sausinimo įrenginiai
(dekanteris) ir transportas.
Ataskaitoje bus atliekami prognoziniai triukšmo lygio skaičiavimai, sklaidos modeliavimas.
Įvertinami veiksniai, nuo kurių priklauso generuojamas triukšmo lygis ir aplinkos veiksniai
(foninis triukšmas), nuo kurių priklauso triukšmo sklidimas aplinkoje (reljefas, absorbcinės
savybės, inžineriniai statiniai, meteorologinės sąlygos).
Triukšmo lygio skaičiavimai atliekami kompiuterine triukšmo skaičiavimo programa CADNA A.
Įvertinamas planuojamos veiklos skleidžiamo triukšmo atitikimas ribinėms vertėms, nustatytoms
žmonių sveikatos apsaugai.
Poveikio sumažinimo priemonės
Esant poreikiui, priklausomai nuo triukšmo sklaidos rezultatų, poveikio sumažinimo priemonės
bus suplanuotos PAV ataskaitoje.
Skyriaus „Triukšmas“ schemos, žemėlapiai
PAV ataskaitoje bus pateikiamas ūkinės veiklos objekto situacijos planas su išdėstytais triukšmo
šaltiniais. Pateikiami esamos ir PŪV sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai-schemos.
4.5. Dirvožemis
Informacija apie vietovę
PAV ataskaitoje bus pateikti duomenys apie vietovėje vyraujančių dirvožemių charakteristiką
(tipus, granuliometrinę sudėtį, laidumą vandeniui, tankį), dirvožemio cheminę būklę, foninę taršą.
Numatomos vertinimo priemonės - esamų informacijos šaltinių ir atliktų tyrimų duomenų analizė.
Galimas (numatomas) poveikis
PŪV metu dirvožemio ir gruntinių vandenų tarša nenumatoma - uždengus esamus nuotekų
valymo įrenginių talpas ir įrengus dumblo sausinimo įrenginius, planuojamos ūkinės veiklos
teritorijoje dirvožemio ar gruntinių taršos nebus. Nuotekų valymo bare naudojamos cheminės
medžiagos bus saugomus pastate su betonuotomis grindimis. Dumblo sausinimo įrenginiai
numatomi statyti uždaruose moduliniuose konteineriuose.
Esamos dumblo kompostavimo aikštelės yra betonuotos, jose yra įrengta drenažinė sistema.
Dumblo filtratas ir lietaus vanduo iš aikštelių savitaka patenka į filtrato siurblinę, iš kurios
filtratas siurbliais grąžinamas į AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų priėmimo kamerą valymui. PŪV
metu neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas. PAV ataskaitoje galimas PŪV poveikio
vertinimas dirvožemiui nebus atliekamas.
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4.6. Biologinė įvairovė
Informacija apie vietovę
PŪV sklypai dideliu atstumu nutolę nuo biologiniu ir ekologiniu požiūriu vertingų teritorijų.
Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugoma teritorija - Kalvių karjeras
(paukščių apsaugai svarbi teritorija PAST) - nutolusi 530 m atstumu. Kitos „Natura 2000“
saugomos teritorijos nuo PŪV vietos yra nutolusios: Minijos upės slėnis (PAST) ir Minijos upė
(buveinių apsaugai svarbi teritorija BAST), nutolusios atitinkamai 1,65 km ir 1,75 km atstumais.
Artimiausia Lietuvos Respublikos saugoma teritorija - Minijos ichtiologinis draustinis nuo PŪV
sklypų nutolusi 1,75 km atstumu. PŪV vietos išsidėstymą Lietuvos Respublikos ir Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu žiūr. 15 pav.
PŪV teritorija pakankamai dideliu atstumu nutolusi nuo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, todėl neigiamas poveikis minėtoms teritorijoms
nenumatomas.
Vertinant biologinę įvairovę, pagrindinis dėmesys bus skiriamas saugomoms buveinėms ir
saugomoms rūšims, remiantis Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) pateikiamais
duomenimis.
Galimas (numatomas) poveikis ir jo sumažinimo priemonės
Planuojama teritorija yra pilnai urbanizuotoje vietovėje. Ekosistemų atžvilgiu nagrinėjama
teritorija nėra įvairi. Biologinės įvairovės atžvilgiu tai nėra vertinga teritorija, saugomų buveinių
ir radimviečių nenustatyta. Greta jos daugiau nei 0,5 km spinduliu nėra Lietuvos Respublikos ir/ar
Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“ priskiriamų teritorijų.
Planuojama ūkinė veikla tiek dėl savo pobūdžio, tiek dėl vietovės, kurioje ji numatoma, pobūdžio
reikšmingo neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturės. Ūkinė veiklos plėtojimas
nagrinėjamose teritorijose nesudaro prielaidų atsirasti neigiamam poveikiui apylinkėse
gyvenančioms gyvūnų rūšims ar gretimybėse vyraujančiai dirbamų pievų augalijai ir gyvūnams
nedarys trikdančio poveikio ar migracijos barjerų.
Nepaisant to, kad PŪV vieta yra intensyviai urbanizuotoje teritorijoje ir bioįvairovė joje nėra
gausi, informaciją apie PŪV vietos gretimybėse esančių biotopų buveinėse galimai esamas
saugomas rūšis bei jų augavietes ir radavietes numatoma pateikti PAV ataskaitoje, joje taip pat
bus pateikta ir išsamesnė informacija apie saugomas teritorijas bei PŪV gretimybėse esančius
biotopus.
Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemos, žemėlapiai
PAV ataskaitoje šiame skyriuje bus pateikta grafinė informacija su pažymėtomis saugomų
teritorijų ir miškų masyvų ribomis bei informacija apie PŪV vietos gretimybėse esančių biotopų
buveinėse galimai esamas saugomas rūšis bei jų augavietes ir radavietes.
4.7. Kraštovaizdis

PAV ataskaitoje bus aprašoma esamo kraštovaizdžio būklė, įvertinami galimi pasikeitimai po
PŪV įgyvendinimo, nagrinėjamas galimas planuojamų statyti įrenginių poveikis.
Reikšmingas poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas. PŪV metu planuojami pastatyti ir
eksploatuoti įrenginiai urbanizuotoje pramoninėje teritorijoje. Projektuojamos nuotekų valymo
talpų uždengimo konstrukcijos ir pastatyti moduliniai konteineriai nežymiai pakeis vizualinę
vietos charakteristiką. Komunalinių įmonių pramoniniame ir urbanizuotame kraštovaizdyje
neatsiras vertikalūs dominuojantys elementai, iškylantys virš esamų kraštovaizdžio elementų, kad
sukeltų didelį vizualinį poveikį aplinkoje ar užstotų ir/ar trukdytų apžvelgti saugomas ir/ar
rekreacines teritorijas bei vertingas panoramas. Atsižvelgiant į Dumpių vietovės bei gretimų
teritorijų naudojimo paskirtį, kraštovaizdžio vertinimas netikslingas, todėl PAV ataskaitoje
poveikio vertinimas kraštovaizdžiui neatliekamas.
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4.8. Socialinė ekonominė aplinka
Informacija apie vietovę
PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie gyventojų skaičių veiklos įtakos zonoje, jo kitimą,
nuolatinius ir atvykstančius gyventojus, jų skaičiaus kitimą, migracijos tendencijas, gyventojų
populiacijos charakteristikas (pasiskirstymą pagal amžių, lytį, išsilavinimo lygį, etnines grupes ir
kt.), vietovės demografinius rodiklius (gimstamumą, mirtingumą ir kt.), darbo rinką ir bedarbystę.
Galimas (numatomas) poveikis
PAV ataskaitoje bus nagrinėjamas galimas PŪV poveikis socialiniai aplinkai, darbo rinkai, ūkio
šakoms ir t.t.
Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės
PAV ataskaitoje bus išnagrinėtas PŪV poveikį socialinei ekonominei aplinkai mažinančių
priemonių reikalingumas.
4.9. Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros paveldas

Vadovaujantis KVR (registro kadastro duomenų tvarkytojas Kultūros paveldo departamentas prie
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) duomenimis, artimiausiose PŪV vietos gretimybėse
KVR registruotų kultūros vertybių nėra. Artimiausios PŪV vietai kultūros vertybės yra
detalizuotos 16 pav.
PŪV numatoma vykdyti dideliu atstumu nuo kultūros paveldo objektų (artimiausias kultūros
paveldo objektas nutolęs 1,04 km atstumu), todėl poveikio etninei-kultūrinei aplinkai ar kultūros
paveldui nebus. PAV ataskaitoje galimas PŪV poveikis etninei-kultūrinei aplinkai, kultūros
paveldo objektams ir (ar) vietovėms nebus analizuojamas.
4.10. Visuomenės sveikata
Bendra informacija
PAV ataskaitoje bus įvertinta esama situacija - artimiausia gyvenamosios ir visuomeninės
paskirties aplinka ir rekreacinės teritorijos. Vertinama pagal kadastrinius žemėlapius, vietovės
teritorijų plėtros planus. Regiono gyventojų demografinių rodiklių duomenys pateikiami iš
duomenų bazių valdytojų. Gyventojų sergamumo duomenys pateikiami iš savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų, Higienos instituto, Lietuvos statistikos departamento duomenų bazių.
PŪV įtakojami fizinės aplinkos veiksniai, galintys daryti įtaką visuomenės sveikatai - į aplinkos
orą išsiskiriantys teršalai, kvapas, triukšmas.
PAV ataskaitoje bus pateikta esamų informacijos šaltinių ir atliktų tyrimų duomenų analizė,
visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių, cheminės ir fizikinės taršos kiekybinis ir/ar
kokybinis tiesioginio ar netiesioginio poveikio apibūdinimas ir įvertinimas.
PAV ataskaitos sudėtyje bus atliekamas PVSV (poveikio visuomenės sveikatai vertinimas)
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymu Nr. V-491
patvirtintais Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais (Žin., 2004, Nr.
106-3947, aktuali redakcija).
Poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės
PAV ataskaitoje bus svarstomi ir vertinami neigiamą poveikį mažinančių priemonių pasirinkimo
aspektai, aplinkos monitoringo poreikis. Įvertinus galimą poveikį bei jo mastą, esant poreikiui,
PŪV PAV ataskaitos apimtyje gali būti numatytos papildomos neigiamo poveikio išvengimo ir
sumažinimo ar kompensavimo priemonės.
Schemos, žemėlapiai
PAV ataskaitoje bus pateikiamas išmetamų teršalų, kvapo galimų didžiausių pažemio
koncentracijų žemėlapiai, kuriuose pažymimas planuojamas objektas, taršos šaltiniai, atskirų
teršalų koncentracijų bei suminiu poveikiu pasižyminčių teršalų grupių koncentracijų izolinijos,
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prognozuojami fizikinės taršos (triukšmo) lygiai ar dydžiai, planuojamo objekto gretimybės
(gyvenamieji namai, taršos ar kiti reikšmingi objektai).
5. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS

PAV ataskaitoje nebus pateikiamas PŪV galimo tarpvalstybinio poveikio aplinkai aprašymas ir
analizė, kadangi PŪV neturėtų kelti tarpvalstybinio poveikio:
 PŪV mastas nėra didelis;
 Atstumas iki sienos su Rusija (Kaliningrado sritis) yra 37 km.
Dėl aukščiau išvardintų priežasčių planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitoje tarpvalstybinis
poveikis nebus nagrinėjamas.
6. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

Vietos alternatyvos PAV ataskaitoje neanalizuojamos, nes PŪV metu bus modernizuojami esami
AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo įrenginiai su įrengta inžinerine infrastruktūra.
PAV ataskaitoje bus atlikta techninių ir technologinių sprendinių (taršos mažinimo priemonių)
aprašymas, jų pasirinkimo analizė, apibūdinant pagrindines pasirinkimo priežastis ir atsižvelgiant
į galimą poveikį atskiriems aplinkos komponentams bei jų sąveikai. Numatomas PŪV
palyginimas su „nuline“ alternatyva. Jei PAV proceso metu subjektai ar visuomenė pasiūlys kitų
alternatyvų (technologinių ar poveikio mažinimo priemonių ar kt.), į jas taip pat bus atsižvelgta.
7. MONITORINGAS

PAV ataskaitoje bus pateikta, pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 nustatytus reikalavimus,
aplinkos monitoringo programa, kurioje nurodomi aplinkos komponentai, kurių monitoringas bus
atliekamas, numatant kiekvieno komponento stebėjimų periodiškumą, parametrus ir stebėjimų
vietas.
8. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 nutarimu Nr. 913 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004-08-17 nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos,
likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 109-4159; aktuali
redakcija) bei 1996-12-16 Europos Tarybos direktyva 96/82/EB „Dėl stambių, su pavojingomis
medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės“ ir 2003-12-16 Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2003/105/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/82/EB „Dėl didelių, su
pavojingomis medžiagos susijusių avarijų pavojaus kontrolės“, objektas neatitinka kriterijų ir
nepriskiriamas prie pavojingų. PŪV PAV ataskaitoje rizikos analizė ir jos vertinimas nebus
nagrinėjami.
9. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

Vadovaujantis PAV įstatymo nuostatomis, apie PŪV visuomenė turi būti informuojama sudarant
jai sąlygas dalyvauti PAV procese PAV įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo
ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; aktuali redakcija)) nustatyta tvarka.
Atliekant PŪV PAV būtina informuoti visuomenę PŪV vietos zonoje, t.y. informuojant ir
rengiant viešą PAV dokumentų aptarimą galimoje PŪV poveikio zonoje esančioje savivaldybėje
(seniūnijoje).
PAV dokumentų rengėjas, parengęs PŪV PAV ataskaitą, privalės atlikti Visuomenės
informavimo ir motyvuotų pasiūlymų įvertinimą tokia seka:
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apie PAV ataskaitą paskelbti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos ir Dovilų seniūnijos skelbimų lentose ir , Klaipėdos
rajono ir respublikinėje spaudoje ir PAV ataskaitos rengėjo interneto tinklalapyje; PAV
proceso metu pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams raštu
(registruotu laišku);
su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnija suderintoje vietoje
surengti viešą susirinkimą, kuriame suinteresuotos visuomenės atstovams bus pristatoma
PŪV PAV ataskaita;
visuomenės pateikti pasiūlymai bus registruojami; bus parengtas argumentuotas
suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimas ir raštu atsakyta pasiūlymus
pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams, kaip įvertinti jų pasiūlymai.

10. INFORMACIJA APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGNOZAVIMO IR
VERTINIMO METODUS

Rengiant PAV ataskaitą bus apibendrinta esama literatūrinė informacija, mokslinių tyrimų bei
monitoringo duomenys apie nagrinėjamus aplinkos komponentus.
PAV proceso metu bus atliekama:
 esamos informacijos apie aplinkos būklę analizė;
 taršos modeliavimas, poveikių identifikavimas bei prognozinis vertinimas;
 modeliavimo ir tyrimo metu gautų aplinkos taršos ir kitų verčių analizė ir palyginimas su
leistinais lygiais;
 leisiančių sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai priemonių įvertinimas ir taršos
modeliavimas su numatytomis taršos mažinimo priemonėmis;
 alternatyvų analizė;
 sveikatai darančių įtaką veiksnių (socialinių ekonominių, gyvensenos, psichologinių)
poveikio visuomenės sveikatai kokybinis įvertinimas;
 galimos taršos sklaidos brėžinių ir žemėlapių parengimas. Modeliavimui pagal poreikį bus
naudojama ši programinė įranga:
ESRI ArcGIS (žemėlapių rengimas);
AutoCAD (techninių brėžinių rengimas);
ADMS 5.2 matematinis modelis (aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimas);
CadnaA (triukšmo modeliavimas).
Dozės - atsako vertinimui bus naudojama informacija, gauta iš internetinių ir kitų duomenų bazių,
bei Lietuvos higienos normų ir kitų norminių aktų.

PAV programos rengėjas - UAB „Ekosistema“

Puslapis 43

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo programa

11. SIŪLOMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TURINYS

Planuojama, kad PAV ataskaitą sudarys trys dalys: I - Poveikio aplinkai vertinimo duomenys bei
rezultatai, II - Grafinė medžiaga ir kita papildoma informacija ir III - Papildomi dokumentai.
Esant poreikiui planuojama PAV ataskaitos struktūra gali keistis.
Skyrius
1
I DALIS
1 skyrius
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2 skyrius
3 skyrius
4 skyrius
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.7.
4.7.1.

Pavadinimas
2
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI
Bendrieji duomenys
PŪV organizatorius (užsakovas)
PŪV PAV ataskaitos rengėjas (vykdytojas)
PŪV aprašymas
Informacija apie PŪV vietą ir jos gretimybes
Veiklos vykdymo etapai
Kuro ir energijos vartojimas
Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus
Technologiniai procesai
Atliekos
Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis įvairiems aplinkos komponentams ir
poveikį aplinkai mažinančios priemonės
Vanduo
Informacija apie vietovę
Planuojamas vandens naudojimas
Planuojama vandenų tarša
Galimas (numatomas) poveikis vandens telkiniams
Poveikio sumažinimo priemonės
Schemos, žemėlapiai, kita grafinė informacija
Aplinkos oras
Informacija apie vietovę
Į aplinkos orą išmetami teršalai
Aplinkos oro užterštumo prognozė
Poveikio sumažinimo priemonės
Schemos, žemėlapiai
Kvapas
Esama situacija
Kvapo susidarymas
Kvapo sklaidos prognozė
Poveikio sumažinimo priemonės
Schemos, žemėlapiai
Triukšmas
Esama situacija
Triukšmo sklaidos prognozė
Schemos, žemėlapiai
Biologinė įvairovė
Informacija apie vietovę
Galimas (numatomas) poveikis ir jo sumažinimo priemonės
Schemos, žemėlapiai
Socialinė ekonominė aplinka
Informacija apie vietovę
Galimas (numatomas) poveikis
Poveikio sumažinimo priemonės
Visuomenės sveikata
Bendra informacija
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4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
5 skyrius
6 skyrius
7 skyrius
9 skyrius
10 skyrius
II DALIS
III DALIS

Galimas (numatomas) poveikis
Poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės
Schemos, žemėlapiai
Alternatyvų analizė
Monitoringas
Visuomenės informavimas ir pasiūlymų įvertinimas
Problemų aprašymas
Literatūros sąrašas
PRIEDAI
PAPILDOMI DOKUMENTAI
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Nr. 20-035

AB „Grigeo Klaipơda“
El. p. info.klaipeda@grigeo.lt
Klaipơdos rajono savivaldybơs administracijai
Klaipơdos miesto savivaldybơs administracijai
Nacionalinio visuomenơs sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipơdos
departamentui
Priešgaisrinơs apsaugos ir gelbơjimo
departamento prie Vidaus reikalǐ ministerijos
Klaipơdos priešgaisrinei gelbơjimo valdybai
Kultǌros paveldo departamento prie Kultǌros
ministerijos Klaipơdos skyriui
Žiniai
Aplinkos apsaugos departamentui prie
Aplinkos ministerijos

ATRANKOS IŠVADA DƠL AB „GRIGEO KLAIPƠDA“ NUOTEKǏ VALYMO BARO
MODERNIZACIJOS DUMPIǏ K., DOVILǏ SEN., KLAIPƠDOS R.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
2020-03-

Nr. (30.1)-A4E-

1. Planuojamos ǌkinơs veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.)
AB „Grigeo Klaipơda“, Nemuno g. 2, Klaipơda, tel. (8 46) 395616, faks. (8 46) 395600, el.p.
info.klaipeda@grigeo.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentǐ rengơjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.)
UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipơda, tel. (8 46) 430463, faks. (8 46) 430469, el.p.
info@ekosistema.lt.
3. Planuojamos ǌkinơs veiklos atrankos dơl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ǌkinơs veiklos poveikio aplinkai
vertinimo Ƴstatymo 7 straipsnio 2 dalƳ, nurodant šio Ƴstatymo 2 priedo punktą (-us)
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Atranka dơl poveikio aplinkai vertinimo atliekama planuojamai ǌkinei veiklai (toliau – PǋV),
Ƴrašytai Ƴ Lietuvos Respublikos planuojamos ǌkinơs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ƴstatymo
(toliau – Ʋstatymas) 2 priedo 14 punktą: Ʋstatymo 1 priedo 7.1 papunktyje nurodytos veiklos –
popieriaus ar kartono gamyba (kai gamybos pajơgumas – 200 ir daugiau tonǐ per parą) ir 2 priedo
11.10 papunktyje nurodytos veiklos – dumblo saugojimas ar šalinimas specialiai Ƴrengtose vietose –
bet koks keitimas ar išplơtimas, Ƴskaitant esamǐ statiniǐ rekonstravimą, gamybos proceso ir
technologinơs Ƴrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos bǌdo, produkcijos kiekio (masto) ar
rǌšies pakeitimą, naujǐ technologijǐ Ƴdiegimą, kai planuojamos ǌkinơs veiklos keitimas ar
išplơtimas gali daryti neigiamą poveikƳ aplinkai, išskyrus šio Ʋstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus
atvejus.
4. Planuojamos ǌkinơs veiklos vieta
PǋV vieta: Klaipơdos apskr., Klaipơdos r. sav., Dovilǐ sen., Dumpiǐ k., žemơs sklypo kad.
Nr. 5544/0007:51. Žemơs sklypo dalƳ – 33,7671 ha (iš 40,4021 ha) AB „Grigeo Klaipơda“
nuomojasi iš valstybơs kartu su AB „Klaipơdos vanduo“ (6,6350 ha). Žemơs sklypo pagrindinơ
naudojimo paskirtis – kita, žemơs sklypo naudojimo bǌdas - atliekǐ saugojimo, rǌšiavimo ir
utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Šiame žemơs sklype AB „Grigeo Klaipơda“ vykdo kartono
gamybos padalinyje (Nemuno g. 2, Klaipơda) susidariusiǐ gamybiniǐ, buitiniǐ ir paviršiniǐ nuotekǐ
biologinƳ valymą ir dumblo kompostavimą.
Artimiausios PǋV teritorijai gyvenamosios teritorijos yra nutolusios apie 270 m atstumu.
Visuomeninơs paskirties ir rekreacinơs paskirties urbanizuotǐ teritorijǐ arþiau kaip 1000 m atstumu
nơra. Artimiausia saugoma teritorija yra už 1750 m esantis Minijos ichteologinis draustinis.
Artimiausios Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“ priskirtos teritorijos yra Kalviǐ karjeras,
esantis nuo nuotekǐ valyklos apie 530 m atstumu, Minijos upơs slơnis – apie 1650 m atstumu ir
Minijos upơ – apie 1750 m atstumu. Artimiausios kultǌros vertybơs: Nepriklausomos valstybơs
atstatymo akto signataro A. Žalio kapas (31638) yra nutolĊ apie 1,04 km atstumu, Toleikiǐ
kapinynas (6181) – apie 1,5 km atstumu, Spengiǐ kaimo evangelikǐ liuteronǐ kapinơs (22485) –
apie 1,6 km atstumu ir Ketvergiǐ kaimo senosios kapinơs (24369) – apie 1,68 km atstumu.
Artimiausios nuotekǐ valyklai vandenvietơs yra Dumpiǐ nuotekǐ valyklos gơlo vandens
vandenvietơ ir Ketvergiǐ gơlo vandens vandenvietơ. Dumpiǐ nuotekǐ valyklos gơlo vandens
vandenvietơ (2662) nuo PǋV vietos nutolusi apie 150 m atstumu. Pagal atrankos išvadai pateiktą
informaciją PǋV teritorija patenka Ƴ vandens apsaugos zonos 3B juostą. Ketvergiǐ gơlo vandens
vandenvietơ (4274) nuo PǋV vietos nutolusi apie 1,6 km atstumu. PǋV teritorija nepatenka Ƴ
Ketvergiǐ gơlo vandens vandenvietơs vandens apsaugos zoną.
5. Trumpas planuojamos ǌkinơs veiklos aprašymas
AB „Grigeo Klaipơda“ vykdo popieriaus ir/ar kartono gamybą Klaipơdos m., Nemuno g. 2.
Pagrindinơ produkcija yra litlaineris ir fliutingas – žaliava gofruoto kartono gamybai. Iš litlainerio
taip pat gaminamas korinis užpildas baldǐ pramonei. Su šia veikla glaudžiai susijusi gamybiniǐ
nuotekǐ valymo Ƴrenginiǐ veikla, vykdoma Klaipơdos r., Dovilǐ sen., Dumpiǐ k. ýia
eksploatuojami nuotekǐ valymo Ƴrenginiai, kuriuose valomos gamybinơs, buitinơs ir paviršinơs
nuotekos, susidaranþios gamybos padalinyje esanþiame Klaipơdos m., Nemuno g. 2.
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją AB „Grigeo Klaipơda“ kartono gamybos
padalinyje (Klaipơdos m., Nemuno g. 2) vykdoma veikla nekeiþiama, todơl šioje atrankos išvadoje
nevertinama.
Esamos ǌkinơs veiklos aprašymas
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, iš AB „Grigeo Klaipơda“ kartono gamybos
padalinyje esanþios nuotekǐ talpos nuotekos perduodamos Ƴ biologinius nuotekǐ valymo Ƴrenginius
Dumpiǐ k., kurie yra 14 km atstumu nuo bendrovơs gamybos padalinio. Nuotekos apie 14 km ilgio
vamzdynu (diametras 800 mm) patenka Ƴ Klaipơdos r., Dumpiǐ k. esanþią priơmimo kamerą, iš kur
vienu lataku paduodamos Ƴ nuotekǐ paskirstymo kamerą ir nukreipiamos Ƴ pirminƳ nusodintuvą. Iš
pirminio nusodintuvo mechaniškai gravitaciniu bǌdu apsivaliusios nuotekos specialiu persipylimo
kanalu patenka Ƴ koncentracijos ir debito išlyginimo rezervuarą. Iš jo siurbliu perpumpuojamos Ƴ
aeravimo rezervuarą, kur prasideda biologinis aerobinis valymo procesas. Dumblo ir nuotekǐ
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(biologiškai išvalytǐ) mišinys iš aeravimo rezervuaro savitaka tiekiamas Ƴ antrinƳ nusodintuvą.
Antrinis nusodintuvas atskiria aktyvǐ dumblą nuo apvalytǐ nuotekǐ. Aktyvus dumblas nusơda ant
dugno ir viršuje susidaro skaidrus vanduo.
Nusodintas dumblas iš pirminio nusodintuvo periodiškai šalinamas Ƴ dumblo kompostavimo
aikšteles, kuriǐ iš viso yra 24-ios. PAV atrankos dokumentuose nurodyta, kad dumblo
kompostavimo aikštelơs yra sandarios. Apie kiekvieną aikštelĊ suformuoti apsauginiai pylimai, jǐ
aukštis apie 1,5 m. Iš aplinkiniǐ teritorijǐ Ƴ kompostavimo aikšteles paviršinis ir požeminis vanduo
nepatenka. Visose kompostavimo aikštelơse veikia drenažo sistema, Ƴrengta aikšteliǐ betonuotame
dugne. SusidarĊs filtratas, tirpstantis sniegas, lietaus vanduo drenažiniais aikšteliǐ latakais per
kanalizacinius aikšteliǐ šulinius paduodamas Ƴ filtrato siurblinĊ, o iš jos per nuotekǐ priơmimo
kamerą (Ƴ šią kamerą atiteka bendrovơs nuotekos) bei paskirstymo kamerą – valymui Ƴ pirminƳ
nuotekǐ nusodintuvą. Vidutiniškai per parą nuo dumblo kompostavimo aikšteliǐ susidaro iki 450
m3 nuotekǐ.
Šiuo metu kompostavimo aikštelơse sukaupta apie 28 960 t (absoliuþiai sausos medžiagos)
komposto. 19-oje kompostavimo aikšteliǐ laikomas paruoštas kompostas. Kompostavimo aikštelơ
Nr. 24 šiuo metu yra tušþia, o likusiose 4-iose aikštelơse (Nr. 16, 18, 20 ir 22) šiuo metu yra
kaupiamas ir kompostuojamas šviežias dumblas. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, nuo
2005 m. panaudota 17 513 t (absoliuþiai sausos medžiagos) komposto.
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, išvalytos nuotekos išleidžiamos Ƴ AB „Klaipơdos
vanduo“ savitakinƳ kolektoriǐ, kuriuo nuotekos patenka Ƴ Kuršiǐ marias.
Šiuo metu gamybinơs, buitinơs ir paviršinơs nuotekos iš bendrovơs AB „Grigeo Klaipơda“
valymui yra tiesiogiai perduodamos Ƴ AB „Klaipơdos vanduo“ nuotekǐ valymo tinklus, o Dumpiǐ
nuotekǐ valykloje valomas tik kompostavimo aikštelơje susidarantis filtratas ir Ƴ jas patekĊs krituliǐ
vanduo. Išvalytos nuotekos išleidžiamos Ƴ AB „Klaipơdos vanduo“ išvalyto vandens kolektoriǐ,
kuriuo nuotekos patenka Ƴ Kuršiǐ marias. Nepakankamai išvalytos nuotekos kaupiamos pirminiame
ir išlyginamajame nusodintuvuose, ilginama nuotekǐ valymo proceso trukmơ arba iš antrinio
nusodintuvo asenizacine mašina išvežamos tolimesniam jǐ tvarkymui Ƴ AB „Klaipơdos vanduo“
nuotekǐ valyklą. Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose nurodyta, kad esant
biologinio nuotekǐ valymo proceso sutrikimui šią nuotekǐ valymo alternatyvą, nukreipiant
nuotekas Ƴ AB „Klaipơdos vanduo“ tinklus, veiklos vykdytojas taip pat numato naudoti.
PǋV tecnnologijos aprašymas
PǋV metu planuojama modernizuoti esamus nuotekǐ valymo Ƴrenginius, uždengiant esamas
nuotekǐ išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas, Ƴrengiant oro valymo (ozonavimo)
Ƴrangą, skirtą valyti oro teršalus iš uždengtǐ pirminio nusodinimo ir išlyginamojo rezervuaro talpǐ.
Prie siurblinơs pastato planuojama pastatyti modulinƳ statinƳ, kuriame montuojama ozonavimo
Ƴranga. Ʋ statinƳ numatoma atvesti elektros Ƴvadą ir Ƴrengti dvi ozonavimo sistemas. Šiǐ sistemǐ
gaminamas ozonas nukreipiamas Ƴ nuotekǐ rezervuarą dviejuose taškuose. Ozonas pritaikytomis
žarnelơmis atvedamas Ƴ nusodintuvǐ tranšơją ir per ją Ƴ oro ištraukimo pradžios taškus. Oras iš
uždengtǐ rezervuarǐ surenkamas ir ozonuojamas. Kiekvieno nusodintuvo gelžbetoninơje sienoje
padaroma po dvi oro ištraukimo angas, iš kuriǐ ištraukiamas oras paduodamas nueina Ƴ galutinơs
reakcijos reaktoriǐ su katalizatoriǐ filtrais. Orui patekus Ƴ reaktoriǐ iki galo oksiduojami galimai
likĊ teršalai bei suskaidomas pats galimai likĊs ozonas ir kiti oksidacijos produktai. Kvapǐ ir oro
teršalǐ šalinimo sistema veikia automatiškai. Numatoma, kad sieros vandenilis, amoniakas ir kt.
medžiagos maišydamosi su ozonu oksiduojasi, sudarydamos bekvapius junginius. Ozonavimo
Ƴrenginiǐ darbo eigos ir išmetamo oro kontrolơs stebơsenai numatoma vykdyti nuolatinius sieros
vandenilio koncentracijos matavimus, kuriǐ rezultatai bǌtǐ matomi nuotoliniu bǌdǐ (on-line).
Planuojama modernizuoti susidaranþio nuotekǐ dumblo tvarkymo veiklą, Ƴrengiant dumblo
mechaninio sausinimo Ƴrenginius. Dơl šios veiklos PǋV metu planuojama statyti du modulinius
statinius, kuriuose bǌtǐ vykdomas dumblo sausinimo procesas. Šiuos statinius numatoma prijungti
prie sklype jau esanþios inžinerinơs infrastruktǌros (elektros, nuotekǐ tinklǐ). Prie šiǐ moduliniǐ
pastatǐ numatoma statyti daugiasluoksniǐ plokþiǐ (Sandwich tipo) uždarą konstrukciją, kurioje bǌtǐ
laikomi du konteineriai sausintam dumblui surinkti iš sausinimo Ƴrenginiǐ. Pirminiame nusodintuve
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ant dugno nusodintas dumblas (sudarytas iš biologinio valymo aktyvaus perteklinio dumblo ir
pirminio nuotekǐ dumblo) grandikliu sustumiamas Ƴ centrinĊ nusodintuvo dalƳ. Sraigtiniu siurbliu
(5-10 m3/h) dumblas tiekiamas Ƴ sausinimo ƳrenginƳ. Homogeniškumui užtikrinti stambesnơs
dumblo dalelơs susmulkinamas smulkintuve. Vơliau stabilizuojama dumblo koncentracija iki
optimalios 3%. Geresniam nusausinimo laipsniui pasiekti Ƴ dumblą Ƴterpiamas polimeras (Poliflock
SM 960 ar pan.). Paruoštas dumblas paduodamas Ƴ centrifugą (dekanterƳ), kur dumblas veikiamas
išcentrinơs jơgos išfrakcionuojamas Ƴ nusausintą dumblą (sausumas 25-30 %) ir filtratą. Filtratas
uždaru vamzdynu gražinamas Ƴ nuotekǐ valymo proceso pradžią, o nusausintas dumblas
transporteriǐ sistema patenka Ƴ vieną iš dviejǐ konteineriǐ. Pripildžius konteinerƳ, jis uždengiamas
transportavimui. Ʋdiegus dumblo sausinimo Ƴrenginius numatoma, jog visas susidarysiantis ir
nusausintas dumblas (be laikymo dumblo kompostavimo aikštelơse) pagal sutartis bus perduodamas
kitiems atliekǐ tvarkytojams. Per parą numatoma susidarys 13-15 t (25-30% sausumo) dumblo. Per
metus dumblo sausinimo Ƴrenginyje planuojama apdoroti iki 1325 t dumblo (absoliuþiai sausos
medžiagos).
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją dumblo sausinimo Ƴrenginiǐ gedimo ar
profilaktinio stabdymo metu, arba atsiradus nepalankioms aplinkybơms, dơl kuriǐ sausintas
dumblas negalơtǐ bǌti priimamas kitǐ atliekǐ tvarkytojǐ, Ƴmonơ (siekiant išvengti galimos rizikos
dơl dumblo realizavimo) pasilieka ir esamą dumblo tvarkymo alternatyvą – nesausinto dumblo
kompostavimą kompostavimo aikštelese.
Vandens naudojimas
AB „Grigeo Klaipơda“ nuotekǐ valymo technologiniame procese vanduo nebus naudojamas.
Buitiniams poreikiams vanduo (1000 m3/metus) naudojamas iš AB „Klaipơdos vanduo“. Pagal
atrankos išvadai pateiktą informaciją dơl PǋV Ƴgyvendinimo metinis sunaudojamo vandens kiekis
nesikeis.
Nuotekǐ tvarkymas
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, Ƴgyvendinus PǋV, nuotekǐ kiekiai liks nepakitĊ.
Iš dumblo sausinimo Ƴrenginiǐ filtratas uždaru vamzdynu gražinamas Ƴ nuotekǐ valymo proceso
pradžią.
Aplinkos oro teršalǐ susidarymas
Esama aplinkos oro tarša poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose Ƴvertinta pagal
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolơs leidimo Nr. (11.2)-30-60/2005-T.KL.1-12/2015 (toliau –
TIPK leidimas) ir Aplinkos oro taršos šaltiniǐ ir iš jǐ išmetamǐ teršalǐ inventorizacijos ataskaitos
duomenis.
Uždengus išlyginamojo rezervuaro (atmosferos taršos šaltinis Nr. 603) ir pirminio nusodinimo
talpas (atmosferos taršos šaltinis Nr. 605), esami neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai
panaikinami. Iš uždengtǐ nuotekǐ valymo talpǐ surinktas ir išvalytas oras išmetamas per du ortakius,
vienas iš pirminio nusodinimo talpos (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 049) ir vienas
išlyginamojo rezervuaro (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 050).
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose nurodyta, kad iš išlyginamojo rezervuaro
ir pirminio nusodinimo talpǐ išmetamǐ teršalǐ koncentracijos nơra tiksliai žinomos - suorganizavus
taršos šaltinius, teršalǐ koncentracijos gali bǌti didesnơs negu nustatytos TIPK leidime esant
neorganizuotiems taršos šaltiniams, todơl atskirǐ teršalǐ išvalymo laipsnio šiame etape nơra galimybơs
nustatyti. Aplinkos oro teršalǐ kiekiai iš pirminio nusodinimo talpos (naujas organizuotas taršos šaltinis
Nr. 049) ir išlyginamojo rezervuaro (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 050) prilyginama esamam
taršos šaltiniui ATŠ Nr. 605 (pirminio nusodinimo talpa). Numatoma, kad pradơjus eksploatuoti
ozonavimo Ƴrenginius ir nusistovơjus pastoviam darbiniui nuotekǐ valymo rơžimui, bus atlikta
Aplinkos oro taršos šaltiniǐ ir iš jǐ išmetamǐ teršalǐ inventorizacija ir pagal faktinius matavimus
nustatytas ozonavimo Ƴrenginiǐ išvalymo efektyvumas bei atskirǐ teršalǐ kiekiǐ normatyvai.
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose transporto priemoniǐ išmetamǐ aplinkos
oro teršalǐ kiekiai apskaiþiuoti pagal Europos aplinkos agentǌros Ƴ atmosferą išmetamǐ teršalǐ
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apskaitos metodiką (anglǐ k. – EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook,
2016, skyrius 1.A.3.b.i-iv „Exhaust emissions from road transport“).
Aplinkos oro teršalǐ sklaidos matematinis modeliavimas atliktas kompiuterine programa
„ADMS 5.2“, naudojant Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktus
Klaipơdos miesto hidrometeorologijos stoties 2012-2016 m. meteorologinius duomenis.
Ʋvertinus foninĊ taršą, nustatytos aplinkos oro teršalǐ koncentracijos: acto rǌgštis 0,5 val. –
0,000705 mg/m3 (0,003 ribinơs vertơs (toliau – RV)), acto rǌgštis paros – 0,000125 mg/m3 (0,002
RV), akroleinas 1 val. – 0,00113 mg/m3 (0,04 RV), akroleinas paros – 0,00019 mg/m3 (0,006 RV),
amoniakas 0,5 val. – 0,0172 mg/m3 (0,09 RV), amoniakas paros – 0,00176 mg/m3 (0,04 RV),
anglies monoksidas 8 val. – 0,38 mg/m3 (0,04 RV), azoto oksidai 1 val. – 62,7 ȝg/m3 (0,31 RV),
azoto oksidai metǐ – 10,77 ȝg/m3 (0,27 RV), etanolis 0,5 val. – 0,00131 mg/m3 (0,0009 RV),
kietosios dalelơs (KD10) paros – 18,6 ȝg/m3 (0,37 RV), kietosios dalelơs (KD10) metǐ – 14,41
ȝg/m3 (0,36 RV), formaldehidas 0,5 val. – 0,00049 mg/m3 (0,005 RV), formaldehidas paros –
0,000086 mg/m3 (0,009 RV), sieros dioksidas 1 val. – 13,4 ȝg/m3 (0,04 RV), sieros dioksidas paros
– 6,5 ȝg/m3 (0,05 RV), sieros vandenilis 0,5 val. – 0,0026 mg/m3 (0,33 RV), lakiǐjǐ organiniǐ
junginiǐ 0,5 val. – 0,201 mg/m3. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją aplinkos oro teršalǐ
RV viršijimo PǋV teritorijoje ir už jos ribǐ nenumatoma.
Atliekǐ susidarymas ir tvarkymas
AB „Grigeo Klaipơda“ nuotekǐ valymo bare susidaro nuotekǐ dumblas (19 02 06 - fizinio ir
cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05). Ʋdiegus dumblo sausinimo Ƴrenginius,
tolimesnis dumblo tvarkymas numatomas dviems bǌdais: sausintas dumblas perduodamas kitiems
atliekǐ tvarkytojams arba nesausintas dumblas kompostuojamas kompostavimo aikštelơse.
Planuojama, kad sausintas dumblas tiesiai iš dumblo sausinimo Ƴrenginiǐ surinkimo
konteineriais išvežamas kitiems atliekǐ tvarkytojams (Ƴskaitant naudojimą teritorijǐ trĊšimui ir
rekultivavimui). Per parą susidarytǐ iki 15 t sausinto dumblo (25-30% sausumo). Vertinant pagal
absoliuþiai sausos medžiagos kiekƳ, Ƴgyvendinus planuojamą ǌkinĊ veiklą, susidaranþio dumblo
kiekis lieka nepakitĊs – iki 1325 t/metus sausos medžiagos.
Dumblo sausinimo Ƴrenginiǐ gedimo ar profilaktinio stabdymo metu, arba atsiradus kitoms
nepalankioms aplinkybơms, dơl kuriǐ sausintas dumblas negalơtǐ bǌti priimamas kitǐ atliekǐ
tvarkytojǐ, dumblas kompostuojamas esamose 24 vnt. kompostavimo aikštelơse. Numatoma
galimybơ kompostuoti visą per metus susidarantƳ dumblo kiekƳ – 1325 t (sausos medžiagos).
Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras nuotekǐ valymo Ƴrenginiǐ dumblo kiekis –
36 000 t (sausos medžiagos).
PǋV metu nenumatomas radioaktyviǐjǐ medžiagǐ naudojimas, saugojimas bei cheminiǐ
medžiagǐ ir preparatǐ (cheminiǐ mišiniǐ) naudojimas, Ƴskaitant ir pavojingǐ cheminiǐ medžiagǐ ir
preparatǐ (cheminiǐ mišiniǐ) naudojimą.
Triukšmas
Pagrindiniai numatomi triukšmo šaltiniai PǋV metu, planuojamǐ uždengti nuotekǐ valyklos
talpǐ ozonavimo Ƴrenginiai (orapǌtơs 2 vnt. ir oro kompresoriai 2 vnt.), dumblo sausinimo Ƴrenginiai
(dekanteris) ir transportas (sunkvežimiǐ eismas bei dumblo kompostavimo aikštelơse dirbsiantis
traktorius-krautuvas).
Stacionariǐ ir mobiliǐ šaltiniǐ triukšmas planuojamoje teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo
atrankos dokumentuose apskaiþiuotas naudojant CadnaA programinĊ Ƴrangą. Esamǐ ir planuojamǐ
triukšmo šaltiniǐ suminis ekvivalentinis triukšmo lygis ties sanitarinơs apsaugos zonos ribomis
sieks iki 30,1 dBA, ties artimiausia gyvenamąja aplinka – 16,0 dBA ir neviršys didžiausiǐ
leidžiamǐ triukšmo ribiniǐ verþiǐ nustatytǐ gyvenamǐjǐ pastatǐ ir visuomeninơs paskirties pastatǐ
aplinkoje, remiantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninơs paskirties pastatuose bei jǐ aplinkoje“.
Kvapǐ susidarymas
AB „Grigeo Klaipơda“ nuotekǐ valyklos eksploatavimo metu išsiskiriantis kvapo vienetǐ
kiekis 2018 m. buvo nustatytas laboratoriniais tyrimais. Mơginius kvapo koncentracijos
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laboratoriniams tyrimams paơmơ ir Ƴ akredituotą laboratoriją laboratoriniams tyrimams atlikti
pristatơ Nacionalinơs visuomenơs sveikatos priežiǌros laboratorijos (toliau – NVSPL) darbuotojai.
2018-07-10 NVSPL paơmơ 3 mơginius iš skirtingǐ neorganizuotǐ taršos kvapais šaltiniǐ: aerotanko
ir dumblo kompostavimo aikšteliǐ, o 2018-08-08 – iš pirminio nuotekǐ nusodinimo talpos bei
išlyginamojo rezervuaro.
Pagal atliktǐ laboratoriniǐ tyrimǐ duomenis, poveikio aplinkai vertinimo atrankos
dokumentuose atliktas kvapǐ sklaidos modeliavimas su kompiuterine programa „ADMS 5.2“,
naudojant Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktus Klaipơdos
miesto hidrometeorologijos stoties 2012-2016 m. meteorologinius duomenis. Pagal atrankos išvadai
pateiktą informaciją, didžiausia apskaiþiuota nuotekǐ valymo Ƴrenginiǐ kvapo koncentracija
(nevertinant foninơs taršos) siekia – 366 OU/m3, o 8 OUE/m3 ribinơ kvapo koncentracija sklinda
toliau už AB „Grigeo Klaipơda“ nuotekǐ valymo barui nustatytą sanitarinĊ apsaugos zoną.
Uždengus išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas, bǌtǐ sulaikytas pasklidas
kvapǐ išsiskyrimas Ƴ aplinką iš šiǐ taršos šaltiniǐ. Iš uždengtǐ nuotekǐ valymo talpǐ surinktas oras
valomas ozonatoriuose ir išleidžiamas Ƴ aplinką per du organizuotus taršos šaltinius.
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose kvapo valymo Ƴrenginiǐ efektyvumas
priimtas 80% (Ƴrenginiǐ tiekơjo rašte nurodytas kvapo valymo Ƴrenginiǐ efektyvumas sumažintas
15% dơl galimǐ nenumatytǐ faktoriǐ). Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, Ƴdiegus
numatomas kvapo mažinimo priemones, didžiausia apskaiþiuota kvapo koncentracija (nevertinant
foninơs taršos) siekia iki 84,7 OUE/m3, o 8 OUE/m3 kvapo koncentracija nesklinda toliau už AB
„Grigeo Klaipơda“ nustatytą sanitarinĊ apsaugos zoną.
Planuojamos ǌkinơs veiklos gretimybơse veiklą vykdo pramonơs ir atliekǐ tvarkymo Ƴmonơs.
Pagal Nacionalinơs visuomenơs sveikatos priežiǌros laboratorijos 2018 m. atlikto suminio (AB
„Klaipơdos vanduo“, UAB „Klaipơdos regiono atliekǐ tvarkymo centras“, AB „Grigeo Klaipơda“,
UAB „Branda LT“) kvapo sklaidos modeliavimo rezultatus, AB „Grigeo Klaipơda“ teritorijoje
suminơ kvapo koncentracija siekia iki 505,27 QUE/m3, o artimiausioje gyvenamojoje 8,01-20,17
QUE/m3 (vidutiniškai apie 14 QUE/m3).
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose kvapǐ sklaidos modeliavimas, Ƴvertinant
foninĊ taršą, neatliktas.
6. Priemonơs numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam kelią:
Esamǐ nuotekǐ išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpǐ uždengimas, Ƴrengiant
oro valymo (ozonavimo) Ƴrangą, skirtą valyti oro teršalus iš uždengtǐ pirminio nusodinimo ir
išlyginamojo rezervuaro talpǐ.
7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. Planuojamą ǌkinĊ veiklą numatoma vykdyti aplinkosaugos požiǌriu jautrioje vietovơje,
kurioje yra didelis pramonơs, atliekǐ tvarkymo ir nuotekǐ valymo Ƴrenginiǐ objektǐ susitelkimas
(UAB „Branda LT“, AB „Klaipơdos vanduo“ nuotekǐ valymo Ƴrenginiai, UAB „Klaipơdos regiono
atliekǐ tvarkymo centras“, AB „Grigeo Klaipơda“, UAB „Toksika“, UAB „Barocentras“), šalia
tankiai gyvenamos teritorijos – Klaipơdos miesto.
7.2. Planuojamą ǌkinĊ veiklą numatoma vykdyti vietovơje, kurioje jau yra viršijamas teisơs
aktuose nustatytas užterštumo kvapais lygis. Nacionalinio visuomenơs sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipơdos departamentas 2018-11-07 raštu Nr. (3-12 15.1.1 E)248677 pateikơ informaciją, kad siekiant išnagrinơti pietinơs Klaipơdos miesto dalies, Toleikiǐ k. ir
Ketvergiǐ k., Klaipơdos r., gyventojǐ skundus dơl AB „Klaipơdos vanduo“ ir AB „Grigeo
Klaipơda“ nuotekǐ valymo Ƴrenginiǐ, UAB „Klaipơdos regiono atliekǐ tvarkymo centras“ sąvartyno
ir UAB „Branda LT“ veiklos sklindanþiǐ kvapǐ, Nacionalinơ visuomenơs sveikatos priežiǌros
laboratorija paơmơ šiǐ Ƴmoniǐ stacionariǐ taršos šaltiniǐ oro mơginius kvapo koncentracijai
nustatyti ir atliko kvapǐ sklaidos modeliavimą. Suminis šiǐ Ƴmoniǐ kvapǐ sklaidos modeliavimas
parodơ, kad dơl jǐ vykdomos veiklos kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos Toleikiǐ k., dalies
Gruþeikiškiǐ k. ir Ketvergiǐ k., Klaipơdos r. ore viršijo Lietuvos higienos normos HN 121:2010
„Kvapo koncentracijos ribinơ vertơ gyvenamosios aplinkos ore“ didžiausią leidžiamą kvapo

7
koncentracijos ribinĊ vertĊ, t. y. 8 QUE/m3. Taip pat pažymơtina, kad ǌkio subjektai nuo 2024-0101 privalơs užtikrinti, kad kvapai gyvenamosios aplinkos ore dơl planuojamos/vykdomos ǌkinơs
veiklos neviršytǐ 5 OUE/m3.
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją numatoma, kad nuotekǐ išlyginamojo rezervuaro
ir pirminio nusodinimo talpǐ uždengimas, Ƴrengiant oro valymo (ozonavimo) Ƴrangą, skirtą valyti
oro teršalus iš uždengtǐ pirminio nusodinimo ir išlyginamojo rezervuaro talpǐ, kvapo koncentraciją
sumažins, taþiau tikslinga kompleksiškai Ƴvertinti ir kitǐ stacionariǐ taršos šaltiniǐ (dumblo
kompostavimo aikšteliǐ) poveikio kvapais mažinimo priemoniǐ Ƴrengimo galimybes nuotekǐ
valymo baro modernizacijos metu. Taip pat, siekiant Ƴvertinti planuojamǐ poveikio mažinimo
priemoniǐ pakankamumą, reikalinga atlikti kvapǐ sklaidos modeliavimą, Ƴvertinant foninĊ taršą.
7.3. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybơs
departamentas 2020-01-10 raštu Nr. (5.3)-AD5-381 informavo, kad „<...> 2020 m. sausio 6-7
dienomis atliekant patikrinimą AB „Grigeo Klaipơda“ Dumpiǐ valymo Ƴrenginiuose fiksuota, kad
nuotekos, atitekanþios iš AB „Grigeo Klaipơda“ gamybos padalinio, esanþio Nemuno g. 2,
Klaipơda, po pirminio valymo, apeinant biologinio valymo grandƳ, neišvalytos iki Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolơs leidime Nr. (11.2)-30-60/2005-T.KL.1-12/2015 nustatytǐ
normatyvǐ, išleidžiamos Ƴ AB „Klaipơdos vanduo“ išvalytǐ nuotekǐ išleistuvą“. Pažymơtina, kad
nevalytos nuotekos per išleistuvą patenka Ƴ Kuršiǐ marias, o laboratoriniais tyrimais nustatyti
normatyvǐ viršijimai daugiau kaip 100 kartǐ. Klaipơdos apygardos prokuratǌros Klaipơdos
apylinkơs prokǌratǌra pradơjo ikiteisminƳ tyrimą Nr. 04-2-00154-19 dơl AB „Grigeo Klaipơda“
veiklos, kuriame vienas iš pareikštǐ Ƴtarimǐ yra dơl galimo dokumentǐ klastojimo. Atsižvelgiant Ƴ
tai, tikslinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kurio metu bǌtǐ Ƴvertinta ne tik planuojama ǌkinơ
veikla, bet ir esama veikla – AB „Grigeo Klaipơda“ gamybos padalinyje (Nemuno g. 2, Klaipơda)
susidaranþiǐ nuotekǐ kiekiai, nuotekǐ valymo Ƴrenginiǐ pajơgumas išvalyti AB „Grigeo Klaipơda“
gamybos padalinio veiklos metu susidaranþias nuotekas arba, esant poreikiui, išanalizuotos kitos
nuotekǐ tvarkymo alternatyvos.
7.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipơdos regiono aplinkos apsaugos
departamentas 2009-09-30 raštu Nr. (9.14.5)LV4-4846 priơmơ atrankos išvadą, kad AB „Grigeo
Klaipơda“ (buvo AB „Klaipơdos kartonas“) planuojamai ǌkinei veiklai – smulkaus makulatǌros
valymo ir rǌšiavimo atliekǐ ir nuotekǐ valymo dumblo kompostavimas Ƴmonơs nuotekǐ valymo
Ƴrenginiǐ teritorijoje, esanþioje Dumpiǐ k., Dovilǐ sen., Klaipơdos r. savivaldybơje – poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau 2009-09-30 atrankos išvada). 2009-09-30 atrankos
išvadoje ir poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose, pagal kuriuos priimta 2009-09-30
atrankos išvada, numatyta, kad makulatǌros atliekos ir dumblas bus kompostuojamas 3-jose dumblo
kaupimo aikštelơse, kuriǐ bendra talpa 15 000 m3, per metus užpildoma viena aikštelơ, o kas 3
metus po 1 aikštelĊ komposto panaudoti trĊšimui.
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, šiuo metu paruoštas kompostas laikomas net 19oje kompostavimo aikšteliǐ, 4-iose aikštelơse šiuo metu yra kaupiamas ir kompostuojamas šviežias
dumblas ir tik viena kompostavimo aikštelơ yra likusi tušþia.
Atsižvelgiant Ƴ tai, kad veiklos vykdytojas numato palikti esamą dumblo tvarkymo alternatyvą
– nesausinto dumblo kompostavimą kompostavimo aikštelơse ir lyginant su 2009-09-30 atrankos
išvada padidơjusƳ šios veiklos mastą, turi bǌti iš naujo kompleksiškai atliktas vertinimas dơl atliekǐ
ir nuotekǐ dumblo kompostavimo poveikio aplinkai. Poveikio aplinkai vertinimo metu bǌtǐ detaliai
Ƴvertinta šiǐ aikšteliǐ bǌklơ, dumblo kompostavimo aikštelơse sukaupto ir naujai susidarysianþio
dumblo panaudojimo alternatyvos bei galimybơs.
7.5. Aplinkos apsaugos agentǌra 2020-03-12, t. y. pasibaigus Ʋstatymo 7 straipsnio 6 dalyje
nustatytam terminui, gavo Šernǐ ir Ketvergiǐ kaimǐ bendruomenơs 2020-03-10 raštu Nr.
2020/03/10-01 pateiktus pasiǌlymus dơl PǋV. Bendruomenơ pateikơ pastabas dơl nuotekǐ valymo
Ƴrenginiǐ pajơgumo išvalyti nuotekas iki nustatytǐ reikalavimǐ, dumblo kompostavimo aikšteliǐ
bǌklơs, komposto kokybơs tyrimǐ patikimumo, susidaranþiǐ kvapǐ ir jǐ sklaidos modeliavimo.
Poveikio aplinkai vertinimo metu planuojamos ǌkinơs veiklos užsakovas kartu su poveikio aplinkai
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vertinimo dokumentǐ rengơju argumentuotai Ƴvertintǐ Šernǐ ir Ketvergiǐ kaimǐ bendruomenơs
pastabas ir pasiǌlymus.
7.6. Atsižvelgiant Ƴ tai, kad gretimybơse yra tankiai apgyvendintos teritorijos bei Ƴ tai, kad
Klaipơdos miesto ir Klaipơdos rajono gyventojai neigiamai vertina AB „Grigeo Klaipơda“ nuotekǐ
valymo Ƴrenginiǐ veiklą, galimas visuomenơs nepasitenkinimas ir planuojama ǌkine veikla.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešo supažindinimo metu visuomenơ bǌtǐ visapusiškai
supažindinta su vykdoma ir planuojama ǌkine veikla. Poveikio aplinkai vertinimo procedǌrǐ metu
suinteresuotai visuomenei bǌtǐ suteikta galimybơ dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese,
teikti pasiǌlymus dơl planuojamos ǌkinơs veiklos, kuriuos planuojamos ǌkinơs veiklos užsakovas
privalơtǐ argumentuotai Ƴvertinti.
7.7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektǐ pateikti pasiǌlymai dơl atrankos informacijos ir
PǋV poveikio aplinkai vertinimo:
7.7.1. Nacionalinio visuomenơs sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Klaipơdos departamentas, pagal Ʋstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą atsakingas už PǋV
veiksniǐ, daranþiǐ Ƴtaką visuomenơs sveikatai, galimo poveikio visuomenơs sveikatai vertinimą,
pastabǐ ir/ar pasiǌlymǐ atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei
pasiǌlymǐ, kad PǋV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikơ.
7.7.2. Klaipơdos rajono savivaldybơs administracija, pagal Ʋstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5
punktą atsakinga už PǋV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsižvelgiant Ƴ patvirtintǐ ir galiojanþiǐ teritorijǐ planavimo dokumentǐ sprendinius bei galimybes
pagal teisơs aktǐ reikalavimus juos keisti ir Ƴ pagal Ƴstatymus vykdomo savivaldybơs aplinkos
stebơsenos (monitoringo) duomenis, 2020-03-12 raštu Nr. (5.1.42 E) A5-1764 nurodơ, kad „<...>
Klaipơdos rajono savivaldybơ, atsižvelgdama Ƴ Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m.
rugsơjo 19 d. pavedimu S-3157 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-09-25 Ƴsakymu Nr.
D1-851 sudarytos komisijos 2018-11-07 pažymos siǌlymus nebeplanuoti taršios veiklos, siǌlo AB
„Grigeo Klaipơda“ sudaryti sutartƳ su AB „Klaipơdos vanduo“ dơl nuotekǐ tvarkymo ir savo valymo
Ƴrengimǐ nebeeksploatuoti, nes ši teritorija pagal dabar galiojantƳ Klaipơdos rajono vandens tiekimo
ir nuotekǐ tvarkymo infrastruktǌros plơtros specialǐjƳ planą yra priskirta centralizuoto vandens
tiekimo ir nuotekǐ tvarkymo zonai. Nuotekas turi tvarkyti AB „Klaipơdos vanduo“, vadovaujantis
2015 lapkriþio 27 d. Klaipơdos rajono savivaldybơs tarybos sprendimu Nr.T11-216 paskirta viešąja
geriamo vandens tiekơja ir nuotekǐ tvarkytoja Klaipơdos rajono savivaldybơje, arba pateikti pagrƳstą
informaciją, kodơl AB „Grigeo Klaipơda“ planuoja vykdyti nuotekǐ tvarkymą nuosavuose valymo
Ƴrenginiuose ir ar tai yra suderinta su viešuoju vandens tiekơju ir nuotekǐ tvarkytoju. <...>“.
7.7.3. Klaipơdos miesto savivaldybơs administracija, pagal Ʋstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5
punktą atsakinga už PǋV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsižvelgiant Ƴ patvirtintǐ ir galiojanþiǐ teritorijǐ planavimo dokumentǐ sprendinius bei galimybes
pagal teisơs aktǐ reikalavimus juos keisti ir Ƴ pagal Ƴstatymus vykdomo savivaldybơs aplinkos
stebơsenos (monitoringo) duomenis, 2020-03-06 raštu Nr. (4.23E)-R2-677 nurodơ, kad „<...>
atsižvelgdami Ƴ Klaipơdos apygardos prokuratǌros pradơtą ikiteisminƳ tyrimą dơl AB „Grigeo
Klaipơda“, kuriame vienas iš pareikštǐ Ƴtarimǐ yra dokumentǐ klastojimas, konstatuojame, kad
Papildyta atrankos informacija, joje pateikti skaiþiavimai, kurie remiasi ankstesniǐ metǐ patirtimi,
kelia pagrƳstǐ abejoniǐ, todơl siǌlome kol nebus pabaigtas ikiteisminis tyrimas dơl AB „Grigeo
Klaipơda“ planuojamos ǌkinơs veiklos atrankos dơl poveikio aplinkai vertinimo procesą
sustabdyti“.
7.7.4. Kultǌros paveldo departamento prie Kultǌros ministerijos Klaipơdos skyrius, pagal
Ʋstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą atsakingas už galimą PǋV poveikƳ nekilnojamajam kultǌros
paveldui, pastabǐ ir/ar pasiǌlymǐ atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada,
bei pasiǌlymǐ, kad PǋV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikơ.
7.7.5. Priešgaisrinơs apsaugos ir gelbơjimo departamento prie Vidaus reikalǐ ministerijos
Klaipơdos priešgaisrinơ gelbơjimo valdyba, pagal Ʋstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą atsakinga
už PǋV vykdymo metu galimǐ Ƴvykiǐ, ekstremaliǐjǐ Ƴvykiǐ, ekstremaliǐjǐ situacijǐ, numatomǐ
priemoniǐ joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, pastabǐ ir/ar pasiǌlymǐ Atrankos
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informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiǌlymǐ, kad PǋV reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimą nepateikơ.
7.8. Aplinkos apsaugos agentǌra nuolat gauna Klaipơdos rajono ir Klaipơdos miesto
gyventojǐ skundus dơl vietovơje, kurioje AB „Grigeo Klaipơda“ yra vykdoma ir planuojama ǌkinơ
veikla, vykdomǐ ǌkiniǐ veiklǐ sukeliamos aplinkos oro taršos, triukšmo, nemaloniǐ kvapǐ,
vizualinơs taršos ir išaugusiǐ sunkiasvorio transporto srautǐ. Atsižvelgiant Ƴ AB „Grigeo Klaipơda“
nuotekǐ valymo Ƴrenginiǐ veiklos mastą, proceso sudơtingumą, trukmĊ (veiklą numatoma vykdyti
neterminuotai), suminƳ poveikƳ su šioje vietoje vykdomomis ǌkinơmis veiklomis, reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimą, kurio metu bǌtǐ Ƴvertintas esamǐ veiklǐ ir planuojamos ǌkinơs veiklos
suminis poveikis aplinkos komponentams bei visuomenơs sveikatai, atlikta priemoniǐ šiam
poveikiui sumažinti ar išvengti alternatyvǐ analizơ.
8. Priimta atrankos išvada
Atsižvelgiant Ƴ išdơstytus motyvus, vadovaujantis Ʋstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama
atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją planuojamai ǌkinei veiklai – AB
„Grigeo Klaipơda“ nuotekǐ valymo baro modernizacija (Dumpiǐ k., Dovilǐ sen., Klaipơdos r.) –
poveikio aplinkai vertinimas privalomas.
9. Atrankos išvados apskundimo tvarka
Jǌs turite teisĊ apskǐsti šią atrankos išvadą Lietuvos administraciniǐ ginþǐ komisijai (Vilniaus
g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniǐ ginþǐ nagrinơjimo tvarkos
Ƴstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantǐ g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniǐ bylǐ teisenos Ƴstatymo nustatyta tvarka per vieną
mơnesƳ nuo šio sprendimo Ƴteikimo dienos.

Direktoriaus Ƴgaliota
direktoriaus pavaduotoja

Daiva Lukošienơ, 8 706 68040 el. p. daiva.lukosiene@aaa.am.lt

Aldona Teresơ Kuþinskienơ
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Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA
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VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO
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VPDUNǐDNLǐGLUJLQLPą'LUJLQDRGą.HQNVPLQJDYDQGHQVRUJDQL]PDPVVXNHOLDLOJDODLNLXVSDNLWLPXV
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6SHFLDOǌVPHGåLDJRVDUPLãLQLRNHOLDPLSDYRMDL
3DYRMLQJLVNLOLPRSURGXNWDL$QJOLHVRNVLGDLD]RWRRNVLGDLYDQGHQLOLRFKORULGDV

6$8*26'820(1Ǐ/$3$6
6DXJRVGXRPHQǐODSDV
3DJDO(6
&KHPLQLVSURGXNWDV32/,)/2&.60

ODSDVLãODSǐ
3DUHQJLPRGDWD
3DVNXWLQLRMRSHUåLǌUơMLPRGDWD


3DWDULPDLJDLVULQLQNDPV
$SVDXJLQơVSULHPRQơV'ơYơWLNYơSDYLPǐWDNǐLUVSHFJDLVULQLQNǐGUDEXåLXV
.LWDLQIRUPDFLMD,ãVLOLHMĊVSURGXNWDVDQWJULQGǐVXGDURODEDLVOLGåLąSOơYHOĊ

 $9$5,-Ǐ/,.9,'$9,0235,(021Ơ6

$VPHQVDWVDUJXPRSULHPRQơVDSVDXJRVSULHPRQơVLUVNXELRVSDJDOERVSURFHGǌURV
$VPHQV DWVDUJXPR SULHPRQơV 1HOLHVWL LU QHYDLNãþLRWL SHU LãVLOLHMXVƳ SURGXNWą ,ãVLOLHMĊV SURGXNWDV DQW JULQGǐ
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Atitinka reglamento (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą ir Komisijos reglamentą (EK) Nr. 453/2010 - Lietuva


SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
NPK 10-26-26 
Peržiūrėjimo numeris: V-6-EN
Peržiūrėjimo data: 2018-06-25

6.,561,60('ä,$*26$5%$0,â,1,2,5%(1'529Ơ6
$5%$Ʋ021Ơ6,'(17,),.$9,0$6
1.1 Produkto identifikatorius 
Produkto pavadinimas
: NPK 10-26-26 
Produkto kodas
: PH2091 
Komercinis pavadinimas
:
Diamofosas
Produkto tipas
: kieta medžiaga (granuliuotas) 
Cheminis pavadinimas: mišinys, pagrindiniai ingredientai: amonio dihidrogenortofosfatas (CAS 7722-76-1),
Diamonio hidrogentorfosfatas (CAS 7783-28-0), diamonio sulfatas (CAS 7783-20-2), kalio chloridas (CAS
7447-40-7).
Sinonimai: kompleksinės azoto-fosforo-kalio trąšos
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai



Įvardyti naudojimo būdai 
Pramoninė gamyba/importas-nuolatinė sintezė. 
Pramoninė gamyba/importas-grupinė sintezė. 
Pramoninė gamyba/importas-gabenimas be įpakavimo. Pramoninė
gamyba/importas-laboratorinis tyrimas. 
Pramoninė distribucija (paskirstymas). 
Pramoninis naudojimas cheminių produktų mišiniuose. Profesionalus
trąšų produktų formulavimas. 
Profesionalus panaudojimas kaip trąšos ūkiuose-pakrovimas ir išbarstymas (įskaitant ir dirvožemio
kondicionavimą). 
Profesionalus panaudojimas kaip šiltnamių trąšos (pvz. tręšimo sistemose, įskaitant trąšų tirpalo PH
kontrolę rūgštimi). 
Profesionalus panaudojimas kaip skystos lauko trąšos (pvz. tręšimo sistemose). 
Profesionalus panaudojimas kaip trąšos - įrangos priežiūrai. 
Nerekomenduojami naudojimo : Niekas neidentifikuota. 
būdai 
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
Tiekėjas/Gamintojas 
Voskresensk Mineral Fertilizers, JSC 
Adresas 



Gatvė 
Numeris 
Pašto kodas 
Miestas 
Šalis 

: Moscow Oblast, , 
: Zavodskaya
: 1
: 140209
: Voskresensk 
: Russia 


Tik atstovas 

: Uralchem Assist GmbH 

Adresas 

: Germany GmbH 
3XVODSLVLã
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Gatvė 
Numeris Pašto
kodas Miestas 

: Johannssenstrasse
:
10 
:
30159 
:
Hannover 



Telefono numeris

Fakso nr.
: + 49 511 45 99 445 
Asmens, atsakingo už šį SDL : info@uralchem-assist.com 
el. pašto adresas 
Asmens, atsakingo už saugos duomenų lapą, elektroninio pašto adresas: reach@uralchem.com
1.4 Pagalbos telefono numeris 


Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų kontrolės Ir informacijos biuras
Pavadinimas 
Telefono numeris 
Darbo valandos 



: APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURAS 
: +370 5 236 2052 arba +370 687 53378 
: 24h 

6.,561,6*$/,0,3$92-$,


2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas


Produkto apibrėžimas

:



Mišinys 



Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) 
Neklasifikuojama 
2.2 Ženklinimo elementai 
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Nėra


Pavojaus piktogramos: nėra 


Signalinis žodis: nėra 
Pavojingumo frazės: nėra



Atsargumo frazės: 
P210 “Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti“
P220 “Laikyti/sandėliuoti atokiau nuo drabužių/ reduktorių/ rūgščių/ šarmų/ sieros/ chloratų/ chloridų /nitratų
/permanganatų /metalų pudros bei medžiagų, kurių sudėtyje yra metalų: vario, nikelio, kobalto, cinko ir jų
lydinių/degių medžiagų“; 
P221 “Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis, reduktoriais, rūgštimis,
šarmais, siera, chloratais, chloridais, nitratais, permanganatais, metalų pudra bei medžiagomis, kurių sudėtyje yra
metalų: vario, nikelio, kobalto, cinko ir jų lydinių“;
P264 “Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas“; 
P338 „Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis“
P352 „Plauti dideliu vandens kiekiu“
P370+P378 “Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandenį“; 
Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje. 




2.3 Kiti pavojai 
Šios sudėties sudedamosios dalys neatitinka PBT arba vPvB klasifikavimo kriterijų.
Šildant iki skaidymosi (virš 150 ° C), išsiskiria amoniakas ir azoto oksidai.
Didelio masto išleidimas gali sukelti vandens kelių eutrofikaciją.


6.,561,668'Ơ7,6$5%$,1)250$&,-$$3,(68'('$0Ą6,$6
'$/,6


Medžiaga/Preparatas

:

Mišinys 




Klasifikacija
pagal
Registracijos nr.
CAS
EC
Koncentracija,
reglamentą
Pavadinimas 
pagal REACH
numeris numeris 
% w/w 
(EC) Nr.
reglamentą 
1272/2008 
7722231Amonio 
20-22 
Neklasifikuojama  01-211948816676-1 
764-5  Dihidrogenoortofosfatas 
29-0004 
7783231Diamonio 
30-32 
Neklasifikuojama  01-211949097428-0 
987-8  Dihidrogenoortofosfatas
22-0005 
7783231Diamonio Sulfatas 
7-9 
Neklasifikuojama 01-211945504420-2 
984-1 
46-0031 
7447231Kalio chloridas
39-42 
Neklasifikuojama Neklasifikuojamas
211-8 
(REACH Annex
40-7 
V) 


Pagal šiuo metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis
koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai
nepateikiama. 
Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje. 


6.,561,63,5026,263$*$/%2635,(021Ơ6


4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
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13.


Patekimas į akis 


Įkvėpimas 



Susilietimas su oda 


Nurijimas 



:  Nuplaukite dideliu kiekiu tekančio vandens. Patikrinkite, ar yra
kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Jei sudirginimas
nepraeina, kreipkitės į medicininę pagalbą. 
:  Įkvėpus, išveskite į gryną orą. Įkvėpus degimo metu
susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti
vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti
reikalinga 48 valandas. 
:  Nuplaukite vandeniu ir muilu. Sudirginimui didėjant kreipkitės
medicininės pagalbos. 
:  Išskalaukite burną vandeniu. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs
asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens.
Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina
ar yra sunkūs. asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį
kvėpavimą burna. 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Gali atsirasti tokių simptomų: dirginimas gerklėje, kosulys.
Dideliais kiekiais jis gali sukelti sutrikimus virškinimo trakte.
Gali sukelti odos sudirginimą.
Gali sukelti akių dirginimą.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą 


Produkto skilimas: Amoniakas, azoto oksidai (NOx).
Dulkių įkvėpimas gali sukelti kvėpavimo sistemos dirginimą. Kilus kvėpavimo takų sutrikimui, kreipkitės į
gydytoją.


6.,561,63ULHãJDLVULQơVSULHPRQơV


5.1 Gesinimo priemonės 


Gesinimo medžiagos turi būti parinktos pagal aplinką.
Produktas pats savaime nėra degus.

Tinkamos gesinimo priemonės: 

5.2 Specialūs medžiagos ar
mišinio keliami pavojai 
Pavojingi terminio skaidymosi
produktai 





Amoniakas, azoto oksidai
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5.3 Patarimai gaisrininkams 


Specialiosios atsargumo priemonės
ugniagesiams 



Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento
vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų
personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. 
:  Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir
autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą
dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos
standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai
(įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins
bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose. 



Speciali apsauginė įranga gaisro
gesintojams 



:  Jokių. 

Papildoma informacija 


6.,561,6$9$5,-Ǐ/,.9,'$9,0235,(021Ơ6


6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Dėvėkite asmenines apsaugos priemones. 



6.2 Ekologinės atsargumo
priemonės

:

Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad 
nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius 
bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija,
vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu,
praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. 



6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 


Nedidelis išsiliejimas

: Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Susiurbkite 
dulkių siurbliu arba sušluokite medžiagą ir sudėkite ją į tam
skirtą etikete pažymėtą atliekų konteinerį. Šalinkite pagal sutartį
su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. 

Didelis išsiliejimas

: Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Prie išpiltos
medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į nutekamuosius
vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Susiurbkite
dulkių siurbliu arba sušluokite medžiagą ir sudėkite ją į tam skirtą
etikete pažymėtą atliekų konteinerį. Šalinkite pagal sutartį su
atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

: Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.
Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones
pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą
pateikta 13 skirsnyje. 
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Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui
specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1oje
dalyje "Nustatyti naudojimo būdai". 


7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 


Apsaugos priemonės

:

Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as 
skyrius). Neprarykite. Venkite kontakto su akimis, oda ir
drabužiais. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui
pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos
medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Tuščios
pakuotės yra pavojingos dėl jose esančių produkto likučių.
Nenaudokite pakuotės pakartotinai. 



Patarimas dėl bendros darbo higienos: Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga
turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai
privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir
nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma
informacija apie higienos priemones. 


7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 


Laikyti talpyklą sandariai uždarytą.
Apsaugokite nuo: Drėgmės.
Negalima laikyti kartu su: stipria rūgštimi, šarmais.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Pakavimo medžiagos: plastikai (PP, PE).





7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 


Rekomendacijos

:

Nėra. 

:

Nėra. 



Pramonės sektoriui būdingi
sprendimai 

6.,561,6329(,.,235(9(1&,-$ $60(16$36$8*$ 


Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui
specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1oje
dalyje "Nustatyti naudojimo būdai". 


8.1 Kontrolės parametrai 
Nėra duomenų.
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8.2 Poveikio kontrolė 


8.2.1. Tinkamos inžinerinės
kontrolės priemonės 

8.2.2. Higienos priemonės 

:  Ypatingų reikalavimų ventiliacijai nėra. Geros bendrosios
ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų
poveikį darbuotojams. Jei šiame produkte yra ingredientų,
kuriems yra nustatytos leidžiamos poveikio ribos, naudokitės
proceso aplinką ribojančiomis priemonėmis, vietine
ištraukiamąja ventiliacija ar kitomis techninėmis
priemonėmis, kad poveikis darbuotojams neviršytų
rekomenduojamų ar nustatytų ribų. 
:  Turi būti prausimosi įranga ar vanduo akims ir odai plauti. 



Akių ir (arba) veido apsauga 

:

Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias
akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad
tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar
dulkių poveikio. akiniai nuo chemikalų purslų. 

:

Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra
reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina
dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines,
atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams. 



Odos apsauga 
Rankų apsauga 



Kūno apsauga 

:  Asmeninės kūno apsaugos priemonės turi būti parenkamos
pagal konkrečią paskirtį ir su ja susijusią riziką. 

Kita odos apsauga 

:  Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš
pradedant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir
specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas
odos apsaugos priemones. 



Kvėpavimo sistemos apsauga 



:  Naudokite gerai prigulantį respiratorių su kietųjų dalelių
filtru, atitinkantį patvirtintus standartus, jei tai būtina, 
įvertinus riziką. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis
žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto
kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus
funkcionavimo apribojimais. 

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė  :  Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso
įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitikimas aplinkosaugos
teisės aktų reikalavimams. 
Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino
lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti
darbo proceso įrangą. 
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9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
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Išvaizda 
Fizikinė būsena 
Spalva 
Kvapas 
Kvapo slenkstis 
pH 
Lydymosi temperatūra /
užšalimo temperatūra 
Pradinė virimo temperatūra
ir virimo intervalas 
Žybsnio temperatūra 
Garavimo greitis 
Degumas (kietos medžiagos,
dujos) 
Degimo laikas 
Degimo greitis 
Viršutinė ir apatinė degumo ar
sprogumo ribos 
Garų slėgis 
Garų tankis 
Santykinis tankis 
Piltinis tankis 
Tirpumas (-ai) 
Tirpumas vandenyje 
Oktanolio/vandens sklaidos 
koeficientas Savaiminio
užsiliepsnojimo
temperatūra 
Klampumas 
Skilimo temperatūra 


Sprogmens savybės 
Oksiduojančios savybės 

:
:
:
:
:







kieta medžiaga
(Granuliuotas) Nuo baltos iki pilkos ar rožinės
Bekvapis. 
Neapibrėžta. 
6-7 (5% tirpalas) 


:  Skaidosi prieš virimą 


:  Neapibrėžta 
:  Neapibrėžta
:  Nedegus. 
:  
Neapibrėžta 
: 
Neapibrėžta 
: 
ŽEMUTINIS: Neapibrėžta 
: 
VIRŠUTINIS: Neapibrėžta 
:  Neapibrėžta 
:  Neapibrėžta 
:  Neapibrėžta 
:  Tūrinis tankis, kg / m3: 1110 (suspausta), 800 (nesuspausta).


:  Neapibrėžta 
Neapibrėžta 
Neapibrėžta
: 
:  Neapibrėžta 
: 

Dinaminis: Neapibrėžta 

: 
:

>150 ºC

 Kinematinis: Neapibrėžta 
:  Jokių. 
:  Jokių. 



9.2 Kita informacija Papildomos
informacijos nėra. 
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10.1 Reaktingumas

:

Žiūrėti 10.5. poskirį.

10.2 Cheminis stabilumas 
:
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Stabilus naudojant normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis. 
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Nėra pastebėta pavojingų reakcijų.

:

>150 ºC 

10.4 Vengtinos sąlygos


10.5 Nesuderinamos medžiagos

:

Šarmai, stiprios rūgštys




10.6 Pavojingi skilimo produktai

:

Skilimo temperatūra:> 150 ºC. Skilimas formuojant: amoniaką. 

Azoto oksidai (NOx). 



6.,561,672.6,.2/2*,1Ơ,1)250$&,-$


11.1 Informacija apie toksinį poveikį 


Ūmus toksiškumas 


11.1.1.1. LD50 oralinis:

11.1.1.2. LD50 per odą:

11.1.1.3. LC50 įkvėpimas:

11.1.1.4. Odos korozija / dirginimas:
11.1.1.5. Rimtas akių pažeidimas / dirginimas:

> 2000 mg / kg (žiurkė) monoamonio fosfatas
> 2000 mg / kg (žiurkė) Diamonio fosfatas
2000-4250 mg / kg (žiurkė) Amonio sulfatas
> 3020 mg / kg (žiurkė) Kalio chloridas
> 5000 mg / kg (triušis) Monoamonio fosfatas
> 5000 mg / kg (triušis) Diamonio fosfatas
2000 mg / kg (triušis) Amonio sulfatas
Nėra duomenų Kalio Chloridas
> 5000 mg / kg (žiurkė) Monoamonio fosfatas
> 5000 mg / kg (žiurkė) Diamonio fosfatas
1000 mg / kg (žiurkė) Amonio sulfatas
Nėra duomenų Kalio chloridas
Visos sudedamosios dalys nėra dirginančios odą.
OECD 404 arba lygiavertis
Visos sudedamosios dalys nedirgina akių.

11.1.2. Jautrinimas
Kvėpavimo takų jautrinimas: Duomenų nėra.
Odos sensibilizacija: visos sudedamosios dalys nejautrina, odos
(OECD 429 arba lygiavertės).
11.1.3. Kartotinių dozių toksiškumas
Tikslus toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis: remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
NOAEL (MAP, DAP)> 250 mg / kg kūno svorio per parą (žiurkė, sisteminis) 
OECD 422
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11.1.4. CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai) 
Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. 
Lytinės ląstelės mutageniškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. 
Toksinis poveikis reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
NOAEL (kalio chloridas) = 1500 mg / kg kūno svorio per parą
OECD 422
Toksiškumas vystymuisi / teratogeninis poveikis.
NOAEL (kalcio chloridas) = 235 mg / kg kūno svorio per parą (pelė)
NOAEL (kalio chloridas) = 310 mg / kg. bw / day (žiurkės).
Toksinis poveikis reprodukcijai, poveikis laktacijos metu arba per ją. Duomenų nėra.
11.1.5. Aspiracinis pavojus
Nėra duomenų.
Toksiškumas reprodukcijai 
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12.1 Toksiškumas 


Rūšis: Oncorhynchus mykiss
> 85,9 mg / l monoamonio fosfatas; OECD 203
rūšys: Cirrhinus mrigala / L. Rohita 1700 mg / L
diamonio fosfatas; Standartiniai vandens ir nuotekų tyrimo metodai (APHA)
LD50
rūšis: Oncorhynchus mykiss; Prosopium williamsoni 53 mg / l; 57,2 mg / l
amonio sulfatas; JAV EPA (1999)
rūšis: Gambusia affinis; Lepomis macrochirus 920 mg / L; 2010 mg / L
Kalio chloridas; nėra jokių nurodymų
Lėtinis toksiškumas žuvims
NOEC:
Nėra duomenų.
Ūmus toksiškumas vėžiagyviams
rūšis: Daphnia carinata
LC50 (72 val.) 1790 mg / l
monoamonio fosfatas; Standartiniai vandens ir nuotekų (APHA)
rūšis: Daphnia carinata
LC50 (72 val.) 1790 mg / L
Diamonio fosfatas; Standartiniai vandens ir nuotekų (APHA)

EC50:

rūšis: Ceriodaphnia acanthina; Daphnia magna
EC50 (48 val.) 121,7 mg / l; 169 mg / l
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amonio sulfatas; JAV EPA (1999)
rūšis: Daphnia magna; Nitocrao spinipes
EC50 (48 val.) 825 mg / l; LC50 (96 val.) 562-1298 mg / l
kalio chloridas, po to nebuvo atlikta jokių nurodymų.
Lėtinis toksiškumas vėžiagyviams
NOEC:
Nėra duomenų.
Ūmus toksiškumas dumbliams ir kitiems vandens augalams
rūšis: Pseudokirchnerella subcapitata
EC50 (72 val.)> 100 mg / l
monoamonio fosfatas; OECD 201
rūšis: Pseudokirchnerella subcapitata
EC50 (72 val.)> 100 mg / L
Diamonio fosfatas; OECD 201

EC50:

rūšis: Chlorella vulgaris
EC50 (18 d) 2700 mg / L Amonio sulfatas; nėra jokių nurodymų.
rūšis: Scenedesmus subspicatus
EC50 (72 val.) 2500 mg / L
kalio chloridas; DIN 38412 dalis 33

Toksiškumo duomenys apie dirvožemio mikroorganizmus ir makroorganizmus bei kitus
aplinkai svarbius organizmus, tokius kaip paukščiai, bitės ir augalai
Nėra duomenų.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Lengvai biologiškai skaidomas:
Tyrimo nereikia atlikti, nes medžiaga yra neorganinė.
Kita informacija
Nėra duomenų
12.3. Bioakumuliacinis potencialas
Eksperimentinis BCF:
Mažas bioakumuliacijos potencialas.
Tyrimo nereikia atlikti, nes medžiaga yra neorganinė.
12.4 Mobilumas dirvožemyje
Monoamonio ir diamonio fosfatai greitai transformuojasi dirvožemio bakterijų.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Šios sudėties sudedamosios dalys neatitinka PBT arba vPvB klasifikavimo kriterijų.
12.6 Kitas neigiamas poveikis
Didelio masto išleidimas gali sukelti vandens kelių eutrofikaciją.
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Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui
specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1oje
dalyje "Nustatyti naudojimo būdai". 
13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Gaminys 
Šalinimo metodai

: âLVSURGXNWDVLUMRSDNXRWơWXULEǌWLVDXJLDLSDãDOLQWRV7XUơWǐ
EǌWLYHQJLDPDDWOLHNǐVXVLGDU\PRDUEDNLHNƳPDQRPD
VXPDåLQWL3URGXNWRMRWLUSDOǐLUEHWNRNLǐãDOXWLQLǐSURGXNWǐ
XWLOL]DYLPDVYLVXRPHWWXULDWLWLNWLDSOLQNRVDXJRVLUDWOLHNǐ
ãDOLQLPRƳVWDW\PǐEHLUHJLRQLQLǐDUYLHWRVYDOGåLRVLQVWLWXFLMǐ
UHLNDODYLPXV


,ãPHVNLWHSHUWHNOLQLXVLUQHWLQNDPLDXVLXVSURGXNWXVSHU
OLFHQFLMXRWąDWOLHNǐãDOLQLPRUDQJRYą$WOLHNRVQHWXUơWǐEǌWL
ãDOLQDPRVƳNDQDOL]DFLMąEHWDSGRURMDPRVWLQNDPXQXRWHNǐ
YDO\PRƳUHQJLQLX3ULNODXVRPDLQXRXåWHUãWXPRODLSVQLRLU
SREǌGåLRMąQDXGRNLWHNDLSWUąãąODXNHNDLSåDOLDYDDUED
ƳJDOLRWDPHDWOLHNǐƳUHQJLQ\MH'HJLQLPDVDUVąYDUW\QDVWXUơWǐ
EǌWLVYDUVWRPDVWLNWDGDNDLSHUGLUELPDVQơUDƳPDQRPDV
(XURSRVDWOLHNǐNDWDORJDV (:& DWOLHNǐNRGDV
NLWDLSQHDSLEUơåWRVDWOLHNRV

13.1.1 Produktas 



13.2. Pakavimas 

: 7XãþLRVHWDOS\NORVHDUƳGơNOXRVHJDOLEǌWLSURGXNWǐOLNXþLǐ

3DNXRWHVUHLNLDLãWXãWLQWLLUSRQXRGXJQDXVYDO\PRMXRVJDOLPD
SHUGLUEWL-HLYLHWRVYDOGåLRVLQVWLWXFLMRVSDWYLUWLQDWXãþLDV
WDOS\NODVJDOLPDLãPHVWLNDLSQHSDYRMLQJąPHGåLDJąDUED
JUąåLQWLMDVSHUGLUEWL



6.,561,6,QIRUPDFLMDDSLHJDEHQLPą


Reglamentas: ADR/RID 



14.1 JT numeris 

Nėra pavojinga medžiaga, atsižvelgiant į šias
transportavimo taisykles.

14.2 JT teisingas krovinio
pavadinimas 

Nėra pavojinga medžiaga, atsižvelgiant į šias
transportavimo taisykles.

14.3 Gabenimo pavojingumo 
klasė (-s) 

Nėra pavojinga medžiaga, atsižvelgiant į šias
transportavimo taisykles.

14.4 Pakuotės grupė 

Nėra pavojinga medžiaga, atsižvelgiant į šias
transportavimo taisykles.
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14.5 Pavojus aplinkai 
14.6 Specialios atsargumo
priemonės vartotojui 

14.7. Gabenimas be taros
pagal Marpool II priedą ir
IBC kodeksą

Nėra jūrų teršalas
: Nėra nurodymų.
BKLP (biriųjų krovinių laivybos pavadinimas) pagal IMSBC
kodą: trąšos be nitratų
Grupė pagal IMSBC kodeksą: C

14.8.


Pastaba
: NPK trąšos savaime skaidytis pagal IMO-standarto testus, kaip
rekomenduojama transportuojant pavojingus krovinius, testų ir kriterijų žinynas, 2. dalis III, skyrius 38. 
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15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr.
793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. (2006 gruodžio18 d.) (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 396, 2006 m. gruodžio 30 d.) su visais vėlesniais pakeitimais
ir papildymais;
- Komisijos reglamentas Nr. (ES) 2015/830 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos
ir apribojimų (REACH) (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 132, 2015 m. gegužės 29 d.);
- Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą“ (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L164, 2009
m. birželio 22 d.);
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB
bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 353 2008 m. gruodžio 31 d.) su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais;
- Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1357/2014 kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas III priedas. (paskelbtas
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L365, 2014 m. gruodžio 19 d.);
- Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis
medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos
direktyvą 96/82/EB) (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L197, 2012 m. liepos 27
d.);
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų
pirmtakais ir jų naudojimo (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L39, 2013 m. vasario 9 d.);
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR);
3XVODSLVLã
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- Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID);
- Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG);
- Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78);
- Tarptautinis laivų, vežančių nesupakuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas (IBC kodeksas);
- Galiojantis “Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas”;
- Galiojantis “Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas”;
- Higienos norma HN 23 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”;
- Higienos norma HN 36 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos”;
- Galiojantys “Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai” ir “Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų poveikio darbe nuostatai”;
- Galiojanti “Saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams
tvarka”;
- Galiojančios “Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės”.
- Galiojančios “Atliekų tvarkymo taisyklės”;
- LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos,
likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“
su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Valstybės žinios, 2004, Nr. 130-4649; 2005, Nr. 131-4731;
2008, Nr. 109-4159; 2009, Nr. 90-3855; 2010, Nr. 59-2894; 2012, Nr. 61-3078) su visais vėlesniais
pakeitimais bei papildymais.
- Amonio nitrato turinčių trąšų įvertinimas siekiant nustatyti, ar jos turi būti klasifikuojamos kaip
dirginančios akis Ataskaita parengta Europos trąšų gamintojų asociacijos (angl. Fertilizers Europe)
15.2. Cheminės saugos vertinimas.

Kadangi mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedą Nr. XIV jam cheminės saugos vertinimas nebuvo
atliekamas.
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/HQJYDVGLUJLQLPDV%NDWHJRULMD$NLǐGLUJLQLPDV
/HQJYDVGLUJLQLPDVNDWHJRULMD2GRVGLUJLQLPDV
(WLNHWơVHOHPHQWDL
6LPEROLVQơUDVLPEROLR
3DYRMDXVWHLJLQLDL
6XNHOLDDNLǐGLUJLQLPą
6XNHOLDRGRVGLUJLQLPą
6LJQDOLQLVåRGLV3DYRMLQJD

Sutrumpinimai ir akronimai

:

ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas 
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo Reglamentas (EB) nr. 1272/2008 
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė 
DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė 
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
LD50: mirtina dozė 50%. LD50 atitinka tiriamos medžiagos
dozę, sukeliančią 50% mirtingumą per nustatytą laiko tarpą.
LC50: mirtina koncentracija 50%. LC50 atitinka tiriamosios
medžiagos koncentraciją, sukeliančią 50% mirtingumą per
nustatytą laiko tarpą.
EC50: efektyvi koncentracija 50%. EC50 atitinka tiriamos
medžiagos koncentraciją, sukeliančią 50% atsako pokyčių (pvz.,
Dėl augimo) per nustatytą laiko tarpą.
BCF: Biokoncentracijos faktorius.
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija RRN =
REACH registracijos numeris 
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė 
vPvB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti
bw = Kūno masė 



Peržiūrėjimo numeris: V-6-EN
Peržiūrėjimo data: 2018-06-25
Serijos numeris:






Pastaba skaitytojui 
Mūsų žiniomis, informacija, pateikiama šiame medžiagų saugos duomenų lape, yra teisinga jos
paskelbimo dieną. Informacija pateikiama išimtinai saugumo tikslais ir yra susijusi tik su
konkrečia medžiaga ir jos panaudojimo būdais nurodytais saugos duomenų lape. Pateikiama
informacija gali nepasitvirtinti, kai nurodyta medžiaga yra maišoma su kita medžiaga
(medžiagomis) arba kai ji yra naudojama kitokiais negu nurodyta būdais. Taip yra todėl, kad šios
medžiagos dar nėra visiškai aiškios (pažįstamos) ir yra potencialiai pavojingos, todėl jos turi būt
naudojamas itin atsargiai. Tik pats vartotojas atsako už galutinį bet kurios medžiagos tinkamumo
įvertinimą. 


Saugos duomenų lapo pabaiga
3XVODSLVLã
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UHJODPHQWą (6 1U


.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


6.,561,60HGåLDJRVDUPLãLQLRLUEHQGURYơVDUEDƳPRQơVLGHQWLILNDYLPDV

3URGXNWRLGHQWLILNDWRULXV
0HGåLDJRVSUHNLQLVSDYDGLQLPDV.DUEDPLGDV
0HGåLDJRVFKHPLQLVSDYDGLQLPDV.DUEDPLGDV
,GHQWLILNDFLMRVQXPHULVSDJDO5HJODPHQWą (% ±QHWDLNRPDV
(&1U±
&$61U±
5($&+UHJLVWUDFLMRVQXPHULV;;;;

0HGåLDJRVDUPLãLQLRQXVWDW\WLQDXGRMLPREǌGDLLUQHUHNRPHQGXRMDPLQDXGRMLPREǌGDL
1XVWDW\WLQDXGRMLPREǌGDL
3UDPRQLQLVQDXGRMLPDV
 3UDPRQLQLV QDXGRMLPDV PHGåLDJRV JDP\ED QHSHUWUDXNLDPD LU SHULRGLQơ JDP\ED  ƳVNDLWDQW
WYDUN\PąVDQGơOLDYLPąNRN\EơVNRQWUROĊ
 3UDPRQLQLV QDXGRMLPDV IRUPDYLPDV FKHPLNDOǐ NRVPHWLNRV LU WUąãǐ 3& 3&D 3& 3&
3& 
 3UDPRQLQLV QDXGRMLPDV >68 68@ SUDPRQLQLV QDXGRMLPDV NDLS WDUSLQơV PHGåLDJRV GHUYǐ
SROLPHUǐPHGLNDPHQWǐPHODPLQRJDP\ERMHNDLSåDOLDYDFHPHQWRSOLHQRVWLNORSUDPRQơMH
3UDPRQLQLVQDXGRMLPDVSUDPRQLQLVQDXGRMLPDVNDLSYDO\PRLUWHUSĊSDODLNDQþLRDJHQWR
3UDPRQLQLVQDXGRMLPDVLãPHWDPǐMǐGXMǐYDO\PXL±12[GXMǐUHGXNDYLPXL
3UDPRQLQLVQDXGRMLPDV>68@QDXGRMLPDVQXWHNDPǐMǐYDQGHQǐYDO\PRVLVWHPRVH
3UDPRQLQLVQDXGRMLPDV>68D@QDXGRMLPDVNDV\ERVLUNDUMHUǐSUDPRQơMH
3UDPRQLQLVQDXGRMLPDV>68@SDNDYLPRSRSLHULDXVLPSUHJQDYLPXL 3& 
3URIHVLRQDOXVQDXGRMLPDV
3URIHVLRQDOXVQDXGRMLPDVSURIHVLRQDOXVQDXGRMLPDVNDLSYDO\PRLUWHUSơVSDODLN\PRDJHQWR
 3URIHVLRQDOXV QDXGRMLPDV SURIHVLRQDOXV QDXGRMLPDV NDLS WDUSLQLR SURGXNWR GHUYǐ LU SROLPHUǐ
JDP\ERMH
3URIHVLRQDOXVQDXGRMLPDV>68@ãDOG\PRDJHQWDV
3URIHVLRQDOXVQDXGRMLPDV>68@SURIHVLRQDOXVQDXGRMLPDVNDLSWUąãD 3& 
7ROLPHVQLǐYDUWRWRMǐQDXGRMLPDV
 7ROLPHVQLǐ YDUWRWRMǐ QDXGRMLPDV WROLPHVQLǐ QDXGRWRMǐ QDXGRMLPDV NDLS WUąãD LU NRVPHWLNRMH
3&3& 
1DXGRMLPDVJDPLQLXRVH
3DNDYLPRSRSLHULDXVJDP\ERMH
1HUHNRPHQGXRMDPLQDXGRMLPREǌGDLQơUD

,ãVDPLLQIRUPDFLMDDSLHVDXJRVGXRPHQǐODSRWLHNơMą
*DPLQWRMDVWLHNơMDV$%$FKHPD³
$GUHVDV-RQDODXNLRN5XNORVVHQ/7
âDOLV/LHWXYRV5HVSXEOLND
SVOLã
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UHJODPHQWą (6 1U


.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


7HO1U
*DPLQWRMRWLHNơMRWLQNODODSLVZZZDFKHPDOW
8åVDXJRVGXRPHQǐODSąDWVDNLQJDVDVPXR$/LVDXVNDVDOLVDXVNDV#DFKHPDFRP

3DJDOERVWHOHIRQRQXPHULV
3UDãRPHNUHLSWLVƳ$SVLQXRGLMLPǐLQIRUPDFLMRVLUNRQWUROơVELXUą/LHWXYRV5HVSXEOLNRMHWHOHIRQX
DUED%HQGURVSDJDOERVFHQWUąWHOHIRQX
3DJDOERVWDUQ\ERVGLUEDYDODQGDVSHUSDUąGLHQDVSHUPHWXV
.LWRVSDVWDERV NDOEDNXULDWHLNLDPDSDJDOED SDJDOEDWHLNLDPDOLHWXYLǐNDOED

6.,561,6*DOLPLSDYRMDL

0HGåLDJRVDUPLãLQLRNODVLILNDYLPDV
.ODVLILNDYLPDVSDJDO5HJODPHQWą (% 1U>&/3@
1HDWLWLQND5HJODPHQWH (% 1UQXVWDW\WǐNODVLILNDYLPRNULWHULMǐ

äHQNOLQLPRHOHPHQWDL
äHQNOLQLPDVSDJDO5HJODPHQWą (% 1U>&/3@
3/DLN\WLYDLNDPVQHSULHLQDPRMHYLHWRMH
3 0ǌYơWL DSVDXJLQHV SLUãWLQHVGơYơWL DSVDXJLQLXV GUDEXåLXVQDXGRWL DNLǐ YHLGR DSVDXJRV
SULHPRQHV 
3333$7(.86Ʋ$.,6.HOLDVPLQXWHVDWVDUJLDLSODXWLYDQGHQLX,ãLPWLNRQWDNWLQLXV
OĊãLXVMHLJXMLH\UDLUMHLJXOHQJYDLJDOLPDWDLSDGDU\WL7ROLDXSODXWLDNLV
3/DLN\WLDWRNLDXQXRPDLVWRJơULPǐLUJ\YXOLǐSDãDUR´

.LWLSDYRMDL
3DJDO 5HJODPHQWR (%  1U  SULHGą 1U ;,,, NDUEDPLGDV QHDWLWLQND 3%7 LU Y3Y%
NULWHULMǐ
3URGXNWDV\UDQHGHJXV$XNãWHVQơMHQHL&WHPSHUDWǌURMHVN\ODƳDPRQLDNąLUL]RFLDQRUǌJãWƳ
/HQJYDLWLUSVWDYDQGHQ\MH+LJURVNRSLãNDV

6.,561,66XGơWLVDUEDLQIRUPDFLMDDSLHVXGHGDPąVLDVGDOLV


0HGåLDJRV
.DUEDPLGDVSDJDO5HJODPHQWą (% 1U\UDWUDNWXRMDPDVNDLSYLHQLQơPHGåLDJD
.DUEDPLGRVXGơW\MHSDYRMLQJǐVXGơWLQLǐGDOLǐQơUD




SVOLã
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.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD



&$61U

,GHQWLILNDFLMRV1USDJDO
5HJODPHQWą (% 
1U

&KHPLQơV
PHGåLDJRV
SDYDGLQLPDV

0DVơVGDOLV


(&1U



1HWDLNRPDV

.DUEDPLGDV

·





6.,561,63LUPRVLRVSDJDOERVSULHPRQơV

3LUPRVLRVSDJDOERVSULHPRQLǐDSUDã\PDV
0HGåLDJDƳRUJDQL]PąJDOLSDWHNWLSHUNDUEDPLGRGXONơVSHUNYơSDYLPRWDNXV
3RYHLNLV ƳNYơSXV SDVLãDOLQWL Lã NDUEDPLGR GXONơPLV XåWHUãWRV WHULWRULMRV SDMXWXV VYHLNDWRV
SDEORJơMLPąNUHLSWLVƳJ\G\WRMą
3RYHLNLV SHU VąO\WƳ VX RGD SDYHLNWą YLHWą SODXWL GLGHOLX NLHNLX YDQGHQV 1XYLONWL XåWHUãWXV
GUDEXåLXV LUSULHãSDNDUWRWLQDL MXRV YHONDQWLVLãSODXWL-HLJXMDXþLDPDV RGRV GLUJLQLPDVNUHLSWLV Ƴ
J\G\WRMą
3RYHLNLV SHU VąO\WƳ VX DNLPLV WUąãRPV SDWHNXV Ƴ DNLV QHGHOVLDQW JHUDL SUDSODXWL YDQGHQLX QH
WUXPSLDXNDLSPLQXþLǐLUNUHLSWLVƳJ\G\WRMą
3RYHLNLV SUDULMXV VNDODXWL EXUQą YDQGHQLX 1HVNDWLQWL YơPLPR .UHLSWLV Ƴ J\G\WRMą -HLJX
QXNHQWơMXV\VLVMDXþLDVLEORJDLWDþLDX\UDVąPRQLQJDVVNXELDLNYLHVWLSDJDOEąRNROMLDWY\NVGXRWL
JHUWLYDQGHQV
,QGLYLGXDOLRV DSVDXJRV SULHPRQơV NXULDV UHNRPHQGXRMDPD QDXGRWL SLUPąMą SDJDOEą
WHLNLDQWLHPV DVPHQLPV /DLN\WLV EHQGURV GDUER KLJLHQRV UHLNDODYLPǐ 9HQJWL NDUEDPLGR GXONLǐ
ƳNYơSLPR'UDXGåLDPDVSURGXNWRNRQWDNWDVVXDNLPLV9HQJWLSDVLNDUWRMDQþLRDULOJHVQLRNRQWDNWR
VXRGDDUGUDEXåLDLV'ơYơWLWLQNDPXVDSVDXJLQLXVGUDEXåLXVLUDSVDXJLQHVSLUãWLQHV

6YDUELDXVLVLPSWRPDLLUSRYHLNLV ǌPXVLUXåGHOVWDV 
ǋPXVDUXåGHOVWDVSRYHLNLVQHåLQRPDV

 1XURG\PDV DSLH EHW NRNLRV QHDWLGơOLRWLQRV PHGLFLQRV SDJDOERV LU VSHFLDODXV J\G\PR
UHLNDOLQJXPą
1ơUD

6.,561,63ULHãJDLVULQơVSULHPRQơV

*HVLQLPRSULHPRQơV
7LQNDPRVJHVLQLPRSULHPRQơVDQJOLDUǌJãWơYDQGHQVSXWǐJHVLQWXYDL
1HWLQNDPRVJHVLQLPRSULHPRQơVFKHPLQLDLJHVLQWXYDL

6SHFLDOǌVPHGåLDJRVDUPLãLQLRNHOLDPLSDYRMDL
9DNXXPH LNL y & WHPSHUDWǌURV ƳNDLWLQWDV NDUEDPLGDV VXEOLPXRMDVL EH VNLOLPR (VDQW
SVOLã





$%$FKHPD´
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.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


DXNãWHVQHLWHPSHUDWǌUDL y& VN\ODVXGDU\GDPDVDPRQLRFLDQDWą$WPRVIHURVVOơJ\MHHVDQW
y & WHPSHUDWǌUDL VXVN\OD VXGDU\GDPDV ELXUHWą FLDQDWR UǌJãWƳ $XNãWHVQơMH NDLS  &
WHPSHUDWǌURMH NDUEDPLGDV VXVN\OD Ƴ DPRQLDNą LU FLDQDWR UǌJãWƳ 6DYDLPLQLR XåVLOLHSVQRMLPR
WHPSHUDWǌUD&

3DWDULPDLJDLVULQLQNDPV
6SHFLDOLRVJDLVURJHVLQLPRSURFHGǌURVJDLVURPHWXJDOLLãVLVNLUWLGLUJLQLPąVXNHOLDQþLǐPHGåLDJǐ
WRGơO JDLVUR PHWX WXUL EǌWL QDXGRMDPDV VXVOơJWR RUR NYơSDYLPR DSDUDWDV GơYLPDV FKHPLãNDL
DWVSDUXVNRVWLXPDV

6.,561,6$YDULMǐOLNYLGDYLPRSULHPRQơV

$VPHQVDWVDUJXPRSULHPRQơVDSVDXJRVSULHPRQơVLUVNXELRVSDJDOERVSURFHGǌURV
1HWHLNLDQWLHPVSDJDOERVGDUEXRWRMDPV5HNRPHQGDFLMRVWRNLRVSDþLRVNDLSLUWHLNLDQWLHPV
SDJDOEąGDUEXRWRMDPV
3DJDOERVWHLNơMDPV
'ơYơWL WLQNDPXV DSVDXJLQLXV GUDEXåLXV *DOLPDV SDVO\GLPDV DQW LãVLS\OXVLR SURGXNWR 9HQJWL
VąO\þLRVXPHGåLDJD9HQJWLNDUEDPLGRGXONLǐVXVLGDU\PREHLNYơSDYLPRMRPLVYHQWLOLXRWLXåGDUDV
SDWDOSDV 1DXGRWL NROHNW\YLQHV DSVDXJRV LU DVPHQLQHV DSVDXJRV SULHPRQHV GXMRNDXNHV VX
ILOWUXRMDQþLD.PDUNơVGơåXWHEHLDVPHQLQHVDSVDXJRVSULHPRQHVQXURG\WDVS

(NRORJLQơVDWVDUJXPRSULHPRQơV
1HOHLVWL GLGHOLDPSURGXNWR NLHNLXL SDWHNWLDQW DXJDOǐ DUEDƳ YDQGHQV WHONLQLXV ,ãVLS\OXVƳSURGXNWą
VDXJRWLQXRJ\YǌQǐ

,]ROLDYLPRLUYDO\PRSURFHGǌURVEHLSULHPRQơV
,ãVLS\OXVƳ SURGXNWą VXVLXUEWL DU VXãOXRWL Ƴ WLQNDPDL HWLNHWơPLV SDåHQNOLQWXV XWLOL]DYLPR DU DWOLHNǐ
NRQWHLQHULXV .DUEDPLGR DWOLHNDV WYDUN\WL SDJDO ãLR VDXJRV GXRPHQǐ ODSR S  SDWHLNWXV
UHLNDODYLPXV  -HLJX NDUEDPLGDV QơUD VPDUNLDL XåWHUãWDV MƳ JDOLPD VXQDXGRWL NDLS WUąãą %XYXVLǐ
QXRELUǐYLHWąQXSODXWLGLGHOLXYDQGHQVNLHNLX

1XRURGDƳNLWXVVNLUVQLXV
äLǌUơWL ãLR VDXJRV GXRPHQǐ ODSR S GơO DVPHQLQLǐ DSVDXJRV SULHPRQLǐ LU S GơO DWOLHNǐ
WYDUN\PR

6.,561,67YDUN\PDVLUVDQGơOLDYLPDV

6XVDXJLXWYDUN\PXVXVLMXVLRVDWVDUJXPRSULHPRQơV
7HFKQLQLDLUHLNDODYLPDLƳVSơMLPDL
/DLN\WLV EHQGURV GDUER KLJLHQRV UHLNDODYLPǐ 9HQJWL NDUEDPLGR GXONLǐ VXVLIRUPDYLPR LU GXONLǐ
SVOLã
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.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


ƳNYơSLPR 9HQJWL SURGXNWR NRQWDNWR VX DNLPLV 3XUãNLDQW LãWLUSLQWDV  WUąãDV DU NLWDLS QDXGRMDQW
SURGXNWą GơYơWL DSVDXJLQLXV DNLQLXV 9HQJWL SDVLNDUWRMDQþLR DU LOJHVQLR NRQWDNWR VX RGD DU
GUDEXåLDLV 'ơYơWL WLQNDPXV DSVDXJLQLXV GUDEXåLXV %DUVWDQW WUąãDV GơYơWL SLUãWLQHV 3R GDUER VX
WUąãRPLV±SODXWLUDQNDV

6DXJDXVVDQGơOLDYLPRVąO\JRVƳVNDLWDQWYLVXVQHVXGHULQDPXPXV
)DVXRWDV NDUEDPLGDV JDOL EǌWL VDXJRPDV ODXNH DSVDXJRWDV QXR WLHVLRJLQLǐ VDXOơV VSLQGXOLǐ
DWPRVIHURVNULWXOLǐGUơJPơV OLHWDXVVQLHJRNDGPDLãDVQHVWRYơWǐYDQGHQ\MHLUYDQGXRQHVLNDXSWǐ
DQWPDLãR PơQHVLXVWDLSSDWJDOLEǌWLVDXJRPDVXåGDUXRVHVDXVXRVHYơGLQDPXRVHVDQGơOLXRVH
 PơQHVLǐ 1HIDVXRWDV SURGXNWDV WXUL EǌWL VDXJRPDV  XåGDUXRVH VDXVXRVH YơGLQDPXRVH
VDQGơOLXRVH 3URGXNWDV VXIDVXRWDV Ƴ GLGPDLãLXV ODLNRPDV YHUWLNDOLRMH SDGơW\MH VXNUDXWDV DQW
SDGơNOǐ QHWXULQþLǐ LãOLQGXVLǐ YLQLǐ DãWULǐ PHGLHQRV DWSODLãǐ JDOLQþLǐ SDåHLVWL GLGPDLãƳ
VDQGơOLXRMDPDVULHWXYơVHNUDXQDQWGLGPDLãLXVYLHQDVDQWNLWRQHGDXJLDXNDLSHLOơPLV
5HLNDODYLPDL FKHPLQơV PHGåLDJRV SDNXRWHL WUąãRV IDVXRMDPRV Ƴ SROLHWLOHQR SROLSURSLOHQR LU
SRSLHULQLXV PDLãXV GLGPDLãLXV QHIDVXRWRV JDOL EǌWL NUDXQDPRV Ƴ JDEHQDPąMą DU SLUNơMR WDUą
XåWLNULQDQþLąVDXJǐSURGXNWRJDEHQLPąLUODLN\Pą
1XURG\PDL GơO ULELQLR FKHPLQơV PHGåLDJRV NLHNLR JDOLPR VDQGơOLXRWL QXURG\WRPLV VąO\JRPLV
LOJDODLNLRSRYHLNLRULELQLVG\GLV ,35' PJP
1HWLQNDPRV QHVXGHULQDPRV  NDUWX VDQGơOLXRWL FKHPLQơV PHGåLDJRV VąO\WLV VX NLWRPLV
QHVXSDNXRWRPLV PHGåLDJRPLVQHOHLVWLQDV
3URGXNWXL \UD QHWDLNRPL DSULERMLPDL SDJDO /5 9\ULDXV\EơV  QXWDULPą 1U ³'ơO
3UDPRQLQLǐ DYDULMǐ SUHYHQFLMRV OLNYLGDYLPR LU W\ULPR QXRVWDWǐ LU 3DYRMLQJXRVLXRVH REMHNWXRVH
HVDQþLǐ PHGåLDJǐ PLãLQLǐ DU  SUHSDUDWǐ SULVNLULDPǐ SDYRMLQJRVLRPV PHGåLDJRPV VąUDãR LU
SULVN\ULPR NULWHULMǐ DSUDã\PR SDWYLUWLQLPR³ 9DOVW\EơV åLQLRV  1U  VX YLVDLV
YơOHVQLDLVSDNHLWLPDLVLUSDSLOG\PDLV LU'LUHNW\YRV(6,SULHGRGDOƳ

.RQNUHWXVJDOXWLQLRQDXGRMLPREǌGDV DL 
9LVLSURGXNWRQDXGRMLPREǌGDLQXURG\WLãLR6'/SRVNLUVQ\MH

6.,561,63RYHLNLRNRQWUROơDVPHQVDSVDXJD

.RQWUROơVSDUDPHWUDL
&KHPLQơVPHGåLDJRVULELQLDLG\GåLDLGDUERDSOLQNRVRUH
,OJDODLNLR SRYHLNLR ULELQLV G\GLV ,35'   PJP SDJDO NDUEDPLGą  WDLNRPD /LHWXYRMH SDJDO
KLJLHQRVQRUPą+1 
7UXPSDODLNLRSRYHLNLRULELQLVG\GLV 735' QHQXVWDW\WDV

5LELQLRSRYHLNLRQHVXNHOLDQWLYHUWơ V  '1(/  3DWHLNLDPD'1(/SURGXNWRIL]LNLQHLFKHPLQHL
VDY\EHLNXULJDOơWǐVXNHOWLGLGåLDXVLąQHLJLDPąSRYHLNƳ
3DYRMLQJXPDVGDUEXRWRMDPV

SVOLã
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.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


3RYHLNLREǌGDV

3RYHLNLRWLSDV

3DYRMLQJXPDV

)L]LNLQơFKHPLQơVDY\EơNXULJDOơWǐ
VXNHOWLGLGåLDXVLąQHLJLDPąSRYHLNƳ

ƲNYơSXV


6LVWHPLQLVSRYHLNLV
LOJDLWUXQNDQWLV

'1(/ ,ãYHVWLQơQHVXNHOLDQWLSRYHLNLR
YHUWơ PJPñ

7RNVLãNXPDV

ƲNYơSXV


6LVWHPLQLVSRYHLNLV
ǌPXV

'1(/ ,ãYHVWLQơQHVXNHOLDQWLSRYHLNLR
YHUWơ PJPñ

7RNVLãNXPDV

ƲNYơSXV


9LHWLQLVSRYHLNLV±
LOJDLWUXQNDQWLV

3DYRMLQJXPDVQHåLQRPDVWDþLDXULQNWL
GDXJLDXLQIRUPDFLMRVDSLHSDYRMLQJXPą
QHUHLNLDQHVQơUDSRYHLNLRåPRJXL
WLNLP\EơV




ƲNYơSXV


9LHWLQLVSRYHLNLV
ǌPXV


3DYRMLQJXPDVQHåLQRPDVWDþLDXULQNWL
GDXJLDXLQIRUPDFLMRVDSLHSDYRMLQJXPą
QHUHLNLDQHVQơUDSRYHLNLRåPRJXL
WLNLP\EơV



3HURGą


6LVWHPLQLVSRYHLNLV
LOJDLWUXQNDQWLV

'1(/ ,ãYHVWLQơQHVXNHOLDQWLSRYHLNLR
YHUWơ PJNJEZGLHQD

7RNVLãNXPDV

3HURGą


6LVWHPLQLVSRYHLNLV
ǌPXV

'1(/ ,ãYHVWLQơQHVXNHOLDQWLSRYHLNLR
YHUWơ PJNJEZGLHQD

7RNVLãNXPDV

3HURGą


9LHWLQLVSRYHLNLV±
LOJDLWUXQNDQWLV

3DYRMLQJXPDVQHQXVWDW\WDV




3HURGą

9LHWLQLVSRYHLNLV
ǌPXV

3DYRMLQJXPDVQHQXVWDW\WDV



9LHWLQLVSRYHLNLV

3DYRMLQJXPDVQHQXVWDW\WDV

3HUVąO\WƳVX
DNLPLV







3DYRMLQJXPDVSODþLDMDLYLVXRPHQHL
3RYHLNLREǌGDV

3RYHLNLRWLSDV

3DYRMLQJXPDV

)L]LNLQơFKHPLQơVDY\EơNXULJDOơWǐ
VXNHOWLGLGåLDXVLąQHLJLDPąSRYHLNƳ

ƲNYơSXV


6LVWHPLQLVSRYHLNLV
LOJDLWUXQNDQWLV

'1(/ ,ãYHVWLQơ QHVXNHOLDQWL SRYHLNLR 7RNVLãNXPDV
YHUWơ PJPñ

ƲNYơSXV


6LVWHPLQLVSRYHLNLV
ǌPXV

'1(/ ,ãYHVWLQơ QHVXNHOLDQWL SRYHLNLR 7RNVLãNXPDV
YHUWơ PJPñ

ƲNYơSXV


9LHWLQLVSRYHLNLV±
LOJDLWUXQNDQWLV

3DYRMLQJXPDV QHåLQRPDV WDþLDX ULQNWL 
GDXJLDX LQIRUPDFLMRV DSLH SDYRMLQJXPą
QHUHLNLD QHV QơUD SRYHLNLR åPRJXL
WLNLP\EơV

ƲNYơSXV


9LHWLQLVSRYHLNLV
ǌPXV


3DYRMLQJXPDV QHåLQRPDV WDþLDX ULQNWL 
GDXJLDX LQIRUPDFLMRV DSLH SDYRMLQJXPą
QHUHLNLD QHV QơUD SRYHLNLR åPRJXL
WLNLP\EơV


3HURGą

6LVWHPLQLVSRYHLNLV
LOJDLWUXQNDQWLV

'1(/ ,ãYHVWLQơ QHVXNHOLDQWL SRYHLNLR 7RNVLãNXPDV
YHUWơ PJNJEZGLHQD

3HURGą

6LVWHPLQLVSRYHLNLV
ǌPXV

'1(/ ,ãYHVWLQơ QHVXNHOLDQWL SRYHLNLR 7RNVLãNXPDV
YHUWơ PJNJEZGLHQD

3HURGą

9LHWLQLVSRYHLNLV±
LOJDLWUXQNDQWLV

3DYRMLQJXPDVQHQXVWDW\WDV
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.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


3HURGą

9LHWLQLVSRYHLNLV
ǌPXV

3DYRMLQJXPDVQHQXVWDW\WDV




3UDULMXV


6LVWHPLQLVSRYHLNLV
LOJDLWUXQNDQWLV

'1(/ ,ãYHVWLQơ QHVXNHOLDQWL SRYHLNLR 7RNVLãNXPDV
YHUWơ PJNJEZGLHQD

3UDULMXV


6LVWHPLQLVSRYHLNLV
ǌPXV

'1(/ ,ãYHVWLQơ QHVXNHOLDQWL SRYHLNLR 7RNVLãNXPDV
YHUWơ PJNJEZGLHQD

3HUVąO\WƳVX
DNLPLV

9LHWLQLVSRYHLNLV

3DYRMLQJXPDVQHQXVWDW\WDV





3URJQR]XRMDPDQHYHLNLNRQFHQWUDFLMD RV  31(& 
6N\ULXV
*ơODVYDQGXR

-ǌURVYDQGXR

3DYRMLQJXPDV
31(&DTXD JơODVYDQGXR 
PJO
3HULRGLQLDLLãOHLGLPDL31(&
QơUD


31(&DTXD MǌURVYDQGXR 
PJ/
3HULRGLQLDLLãOHLGLPDL31(&
QơUD

*ơORYDQGHQV
1ơUDQXRVơGǐSRYHLNLR
QXRVơGRV
WLNLP\EơV

-ǌURVYDQGHQV
1ơUDQXRVơGǐSRYHLNLR
QXRVơGRV
WLNLP\EơV

0LNURRUJDQL]PDL 3DYRMLQJXPDVQHQXVWDW\WDV
QXRWơNǐYDO\PR 
ƳUHQJLQLXRVH
'LUYRåHPLV
3DYRMLQJXPDVGLUYRåHPLXL
QHQXVWDW\WDV

2UDV
3DYRMLQJXPDVQHQXVWDW\WDV

0DLVWRJUDQGLQơ 1ơUDELRDNXPXOLDFLMRV
JDOLP\EơV


3DVWDERVSDJULQGLPDV
3RYHLNLRIDNWRULXV
(NVWUDSROLDYLPRPHWRGDVSRYHLNLRIDNWRULXV
31(&YDQGHQVEXYRLãYHVWDVWDLNDQWSRYHLNLRIDNWRULǐNXULRYHUWơLNL
PJO0DHUXJLQRVDL MDXWULDXVLDNXOWǌUD 
3DJULQGLPDVGơO31(&SDNDUWRWLQLDPLãOHLGLPXL
$WVNLUDV31(&SDNDUWRWLQLDPLãOHLGLPXLQHEXYRSDVLǌO\WDV
3RYHLNLRIDNWRULXV
(NVWUDSROLDYLPRPHWRGDVSRYHLNLRIDNWRULXV
-RNLRSRYHLNLRQơUDQXPDWRPDGơONDUEDPLGRƳWUDXNLPRƳNDUEDPLGRFLNOą
1ơUDGXRPHQǐ6LǌORPDQHWDLN\WLLU31(&YHUWơVQHLãYHVWL

1ơUDGXRPHQǐ6LǌORPDQHWDLN\WLLU31(&YHUWơVQHLãYHVWL

.DUEDPLGDV \UD QDWǌUDOLDL PDåDL WRNVLãNDV PLNURRUJDQL]PDPV LU
QDXGRMDPDV NDLS PDLVWLQơ PHGåLDJD EHL D]RWR 1  ãDOWLQLV 5HPLDQWLV WXR
31(&QHVLǌORPDV
1ơUDGXRPHQǐ6LǌORPDQHWDLN\WLLU31(&YHUWơVQHLãYHVWL





3RYHLNLRNRQWUROơ
1XRWHNDVãDOLQWLSDJDOãDOLHVƳVWDW\PXV
$WLWLQNDPRVWHFKQLQLRYDOG\PRSULHPRQơVWLHNLDPRMLLãWUDXNLDPRMLYHQWLOLDFLMD
,QGLYLGXDOLRVDSVDXJRVSULHPRQơV
.YơSDYLPR WDNǐ DSVDXJLQơV SULHPRQơV SURGXNWXL QHVPDUNLDL GXONDQW QDXGRWL ILOWUXRMDQWƳ
DQWYHLGƳ UHVSLUDWRULǐ 3NODVơV(VDQWGLGHOLDPGXONơWXPXLQDXGRWLSXVNDXNĊDUEDNDXNĊVXILOWUX
$%(.3NXULHDWLWLQNDUHLNDODYLPXVSDJDO/67(1
5DQNǐDSVDXJD0ǌYơWLDSVDXJLQHVSLUãWLQHVNXULRVDWLWLQNDUHLNDODYLPXVSDJDO/67(1/67
(1 ,62  GơO DSVDXJRV QXR FKHPLQLR SDYRMDXV /67 (1  GơO DSVDXJRV QXR PHFKDQLQLR
SDYRMDXV$SVDXJLQơVSLUãWLQơVWXULEǌWLSDJDPLQWRVLãYLHQRVLãOHQWHOơMHQXURG\WǐPHGåLDJǐEǌWL
SVOLã
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.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


QHPDåHVQLRQHLQXURG\WDVWRULRLUDWVSDUXPRSUDVLVNYHUELPXL
3LUãWLQLǐPHGåLDJD
%XWLORJXPDEXWLODV
1LWULORJXPD1LWULORODWHNVDV
)OXRURDQJOLHVJXPD
3ROLFKORURSUHQDV
1DWǌUDOLJXPD1DWǌUDOXVODWHNVDV
3ROLYLQLORFKORULGDV

3LUãWLQLǐVWRULVPP


QP
QP



3UDVLVNYHUELPRSHUSLUãWLQHVODLNDVPLQ
!
!
!
!
!
!

2GRVDSVDXJLQLDLNUHPDLQXRSURGXNWRSDNDQNDPDLQHDSVDXJR
$WNUHLSLDPH GơPHVƳ NDG þLD QXURG\WDV SUDVLVNYHUELPR SHU SLUãWLQLǐ PHGåLDJą ODLNDV EXYR
QXVWDW\WDV  & WHPSHUDWǌURMH QDXGRMDQW JU\Qą NDUEDPLGą 1DXGRMDQW DXNãWHVQơV WHPSHUDWǌURV
SURGXNWąDUEDƳSUDVWRMHWHPSHUDWǌURMHQDXGRMDQWNDUEDPLGRLUNLWǐPHGåLDJǐPLãLQLXVDUEDWLUSDOXV
SLUãWLQLǐ PHGåLDJRV DWVSDUXPDV JDOL EǌWL åHQNOLDL PDåHVQLV WRGơO WRNLDLV DWYHMDLV WXUL EǌWL
WUXPSLQDPDVOHLGåLDPDVSLUãWLQLǐQDXGRMLPRODLNDV5HNRPHQGXRMDPHSUDGơMXVQDXGRWLQDXMRWLSR
DU NLWR JDPLQWRMR SLUãWLQHV SUDGåLRMH ƳVLWLNLQWL NDG MRV \UD SDNDQNDPDL FKHPLãNDL LU PHFKDQLãNDL
DWVSDULRV GLUEWL HVDPRPLV GDUER VąO\JRPLV .LOXV NODXVLPǐ GơO DWLWLQNDPǐ SLUãWLQLǐ WLQNDPXPR
SUDãRPHNUHLSWLVƳSLUãWLQLǐJDPLQWRMXVWLHNơMXV
3LUãWLQLǐYLGXMHQHJDOLEǌWLSXGURVNXULJDOLVXNHOWLUDQNǐRGRVDOHUJLMą
3ULHã XåVLPDXQDQW SLUãWLQHV YLVDGD SDWLNULQWL NDG MRVH QHEǌWǐ ƳSO\ãLPǐ ƳWUǌNLPǐ DU NLWǐ GHIHNWǐ
%DLJXVGDUEąSLUãWLQơVSULHãMDVQXVLPDXQDQWWXULEǌWLJHUDLLãYDORPRVLUQXSODXQDPRV3RGDUER
WXULEǌWLVNLULDPDVSDNDQNDPDVGơPHV\VUDQNǐRGRVSULHåLǌUDL
$NLǐLU DUED YHLGRDSVDXJDDSVDXJLQLDLKHUPHWLQLDLDNLQLDLSDJDO/67(1
.LWRVRGRVDSVDXJLQơVSULHPRQơVGDUERNRVWLXPDVSDJDO/67(1,62GDUEREDWDLSDJDO
/67(1,62
$VPHQV KLJLHQRV SULHPRQơV EDLJXV GDUEą VX SURGXNWX LU GDUER GLHQRV SDEDLJRMH RGą SODXWL VX
PXLOXLUSDNDQNDPXNLHNLXYDQGHQV%DLJXVGDUEąSHUVLUHQJWL

6.,561,6)L]LQơVLUFKHPLQơVVDY\EơV

,QIRUPDFLMDDSLHSDJULQGLQHVIL]LQHVLUFKHPLQHVVDY\EHV
,ãYDL]GDEDOWRVVSDOYRVJUDQXOơVHVDQW&WHPSHUDWǌUDLLUN3DVOơJLXL
*UDQXOLRPHWULQơVXGơWLV
JUDQXOLǐQXRPPLNLPPGDOLVQHPDåLDXNDLS
JUDQXOLǐPDåHVQLǐNDLSPPGDOLVQHGDXJLDXNDLS
JUDQXOLǐPDåHVQLǐNDLSPPGDOLVQHQRUPXRMDPD
JUDQXOLǐGLGHVQLǐNDLSPPNLHNLV±QHWXULEǌWL
.YDSDVOHQJYDVDPRQLDNRNYDSDV
S+y QXVWDW\WDVXWLUSDOXNXULRNRQFHQWUDFLMDJOHVDQW&WHPSHUDWǌUDL 
/\G\PRVLXåãDOLPR WHPSHUDWǌUD  . DUED  & HVDQW  N3D VOơJLXL 3DJULQGLPDV SDJDO
OLWHUDWǌURV ãDOWLQƳ  &5& +DQGERRN  ± O\GLPRVL WHPSHUDWǌUD DWPRVIHURV VOơJ\MH O\JL  & /\GLPRVL
WHPSHUDWǌUD QXVWDW\WD GLIHUHQFLQơV VNHQXRMDQþLRV NDORULPHWULMRV PHWRGX EXYR O\JL  & ãDOWLQLV  *ZHUGHU HW DO
 

3UDGLQơ YLULPR WHPSHUDWǌUD LU YLULPR WHPSHUDWǌURV LQWHUYDODV  N3D VOơJ\MH SURGXNWDV
SVOLã
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.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


VN\ODQHSDVLHNĊVYLULPRWHPSHUDWǌURV ãDOWLQLV&5&+DQGERRN 
3OLǌSVQLR WHPSHUDWǌUD UHPLDQWLV 5($&+ UHJODPHQWR 9,, SULHGR X VWXOSHOLX QHQXVWDW\WD
SDVLWHONXV SDDLãNLQLPą NDUEDPLGDV \UD NLHWD PHGåLDJD NXUL VN\OD QHSDVLHNXVL O\GLPRVL
WHPSHUDWǌURVWRGơOQXVWDW\WLSOLǌSVQLRWHPSHUDWǌUą\UDWHFKQLãNDLQHƳPDQRPD
*DUDYLPRJUHLWLVNLHWRPVPHGåLDJRPVQHWDLNRPDV
'HJXPDVQHGHJXV3DJULQGLPDVUHPLDQWLVOLWHUDWǌURVãDOWLQLX+DQGERRN6D[ /HZLV±LUDWOLNWǐDQDOL]Lǐ
UH]XOWDWDLV ãDOWLQLV*ZHUGHUet al, 

9LUãXWLQơ DSDWLQơ GHJXPRULEDDUVSURJVWDPXPRULELQơVYHUWơVQHGHJXVLUQHVSURJXV
*DUǐVOơJLV3DHVDQW.WHPSHUDWǌUDL 3DJULQGLPDVOLWHUDWǌURVãDOWLQ\MH-RQHV±QXURGRPD
NDGJDUǐVOơJLVO\JXV[-5PP+JHVDQW&WHPSHUDWǌUDL

*DUǐWDQNLVNLHWRPVPHGåLDJRPVQHQXVWDWRPD
6DQW\NLQLVWDQNLVJFPHVDQW&WHPSHUDWǌUDL 3DJULQGLPDVDWOLNXVDQDOL]ĊQXVWDW\WDNDG&

WHPSHUDWǌURMHO\JXVJFP ãDOWLQLV*ZHUGHUHWDO /LWHUDWǌURVãDOWLQ\MH&5&+DQGERRN±WHLJLDPD
NDGVDQW\NLQLVWDQNLVO\JXVJFP HVDQW&WHPSHUDWǌUDL 

7LUSXPDV
/DEDL WLUSXV YDQGHQ\MH   PJO HVDQW  & WHPSHUDWǌUDL 3DJULQGLPDV WLUSXPDV YDQGHQ\MH EXYR
QXVWDW\WDVJOHVDQW&WHPSHUDWǌUDL ãDOWLQLV*ZHUGHUet al, /LWHUDWǌURVãDOWLQ\MH<DONRZVN\±
VNHOELDPDVWLUSXPDVO\JXVPJOHVDQW&WHPSHUDWǌUDL

/DEDLWLUSXVDFHWRQH
7LUSXVJOLFHULQH HVDQW&WHPSHUDWǌUDL 
7LUSXVHWDQRO\MH HVDQW&WHPSHUDWǌUDL  HVDQW&WHPSHUDWǌUDL 
1HWLUSXVFKORURIRUPHHWHU\MHLUNVLOHQH
3DVLVNLUVW\PR NRHILFLHQWDV QRNWDQROLVYDQGXR /RJ .RZ /RJ 3RZ   HVDQW  &
WHPSHUDWǌUDL 3DJULQGLPDV QXVWDW\WDV ORJ.RZ EXYR O\JXV  SDVNDLþLXRWDV NRHILFLHQWDV EXYR SDQDãLRV YHUWơV
O\JXV

6DYDLPLQLR XåVLGHJLPR WHPSHUDWǌUD QHEǌGLQJD HVDQW  K3D VOơJLXL 3DJULQGLPDV DWOLNXV
EDQG\PXV ãDOWLQLV*ZHUGHUetal QHEXYRQXVWDW\WDNDGNDUEDPLGXLEǌWǐEǌGLQJDVVDYDLPLQLVXåVLGHJLPDV
&WHPSHUDWǌURMHNDUEDPLGDVO\GRVL

.ODPSDSURGXNFLMDJUDQXOLǐSDYLGDOHWRGơOQHQXVWDWRPD
6SURJVWDPRVLRV VSURJLRVLRV  VDY\EơV UHPLDQWLV 5($&+ UHJODPHQWR 9,, SULHGR X VWXOSHOLX
QHQXVWDW\WD SDVLWHONXV SDDLãNLQLPą NDUEDPLGDV \UD QHGHJL PHGåLDJD LU MRMH QơUD JUXSLǐ NXULRV
JDOơWǐOHPWLVSURJVWDPąVLDVVDY\EHV
2NVLGDFLQơV VDY\EơV UHPLDQWLV 5($&+ UHJODPHQWR 9,, SULHGR X VWXOSHOLX QHQXVWDW\WD
SDVLWHONXV SDDLãNLQLPą NDUEDPLGDV QơUD RNVLGXRMDQWLV DJHQWDV UHPLDQWLV NDUEDPLGR FKHPLQH
VWUXNWǌUD SDWLUWLPL QDXGRMDQW NDUEDPLGą NLWDLV GXRPHQLPLV NXULH \UD UDQGDPL PRNVOLQơMH
OLWHUDWǌURMHNULWHULMDLVNXULHWDLNRPLSDJDO$'5 NDUEDPLGHGHJXRQLHV\UDEHWMLV\UDVXMXQJWDVWLN
VXDQJOLPL 

.LWDLQIRUPDFLMD
1ơUD
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3HUåLǌUDDWOLNWD
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6.,561,66WDELOXPDVLUUHDNWLQJXPDV

5HDNFLQJXPDV
3URGXNWDV\UDVWDELOXVNDLXåWLNULQDPRVQRUPDOLRVVDXJRMLPRWUDQVSRUWDYLPRLUQDXGRMLPRVąO\JRV
 åUãLR6'/ąVNLUVQƳÄ1DXGRMLPDVLUVDQGơOLDYLPDV³ 

&KHPLQLVVWDELOXPDV
3URGXNWDV\UDVWDELOXVNDLXåWLNULQDPRVQRUPDOLRVVDXJRMLPRWUDQVSRUWDYLPRLUQDXGRMLPRVąO\JRV
åUãLR6'/ąVNLUVQƳÄ1DXGRMLPDVLUVDQGơOLDYLPDV³ 6WDELOL]DWRULDLQHUHLNDOLQJL

3DYRMLQJǐUHDNFLMǐJDOLP\Eơ
1ơUD

9HQJWLQRVVąO\JRV
$XãWDWHPSHUDWǌUD

1HVXGHULQDPRVPHGåLDJRV
1ơUDOHLVWLQDVVąO\WLVVXNLWRPLVQHVXSDNXRWRPLVPHGåLDJRPLV

3DYRMLQJLVN\OLPRSURGXNWDL
9DNXXPH LNL y & WHPSHUDWǌURV ƳNDLWLQWDV NDUEDPLGDV VXEOLPXRMDVL EH VNLOLPR (VDQW
DXNãWHVQHL WHPSHUDWǌUDL y &  VN\OD VXGDU\GDPDV DPRQLR FLDQDWą $WPRVIHURV VOơJ\MH
HVDQWy&WHPSHUDWǌUDLVXVN\ODVXGDU\GDPDVELXUHWąFLDQDWRUǌJãWƳ$XNãWHVQơMHNDLS
&WHPSHUDWǌURMHNDUEDPLGDVVXVN\ODƳDPRQLDNąLUFLDQDWRUǌJãWƳ

6.,561,67RNVLNRORJLQơLQIRUPDFLMD

,QIRUPDFLMDDSLHWRNVLQƳSRYHLNƳ PHGåLDJRV 
ǋPXVWRNVLãNXPDV
3UDNWLQơSDWLUWLVSDVLUHLãNLPDVåPRQơPV1HQXVWDW\WDV
3RYHLNLVJ\YǌQDPV

ǋPXV
WRNVLãNXPDV
SUDULMXV

ǋPXV
WRNVLãNXPDV
VXVLOLHWXVVXRGD


3RYHLNLR
5ǌãLV
GR]ơNRQFHQWUDFLMD
/'
äLXUNơV
PJNJEZ
SDWLQơOLDL 
/'
PJNJEZ
SDWHOơV 
7LQNDPRVLQIRUPDFLMDVQHWXULPD

0HWRGDV
2(&'

6LPSWRPDLXåGHOVWDV
3DVWDERV
SRYHLNLV
1HLJLDPDVSRYHLNLV 7LHVLRJLQLV$7(
QHQXVWDW\WDV
YHUþLǐLãYHGLPDVGơO
SDWLNLPǐGXRPHQǐ
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.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


ǋPXV
WRNVLãNXPDV
ƳNYơSXV JDUDL 

7LQNDPRVLQIRUPDFLMRVQHWXULPD

.LWDLQIRUPDFLMD1HWXULPDGXRPHQǐ
ƲYHUWLQLPDVNODVLILNDYLPDV3DJDOWXULPXVGXRPHQLVNODVLILNDYLPRNULWHULMǐQHDWLWLQND
2GRV ơVGLQLPDV LU DUED  GLUJLQLPDV 7\ULPDL DWOLNWL VX åLXUNơPLV SDURGơ NDG NDUEDPLGDV \UD
QHGLUJLQDQWLVRGRV5HPLDQWLVãLDLVUH]XOWDWDLVEXYRLQWHUSUHWXRWDNDGNDUEDPLGDV\UDQHGLUJLQDQWLV
RGRVLUåPRQơPV ãDOWLQLV±NDUEDPLGRUHJLVWUDFLMRVSDJDO5($&+GRVMơ 
'LGHOLV NHQNVPLQJXPDVDNLPVLU DUED DNLǐ GLUJLQLPDV 7\ULPDL DWOLNWL VX åLXUNơPLV SDURGơ
NDG NDUEDPLGDV OHQJYDL GLUJLQD DNLV 5HPLDQWLV NDUEDPLGR JDPLQWRMǐ VXULQNWDLV PHGLFLQLQLDLV
GXRPHQLPLVDSLHVXNDUEDPLGXVXVLMXVLXVLQFLGHQWXVEXYRLQWHUSUHWXRWDNDGNDUEDPLGDVåPRQơPV
QơUDNODVLILNXRMDPDVNDLSGLUJLQDQWLVDNLV ãDOWLQLV±NDUEDPLGRUHJLVWUDFLMRVSDJDO5($&+GRVMơ 
.YơSDYLPR WDNǐ DUED RGRV MDXWULQLPDV WLQNDPRV LQIRUPDFLMRV QHWXULPD ãDOWLQLV ± NDUEDPLGR
UHJLVWUDFLMRVSDJDO5($&+GRVMơ 
0XWDJHQLQLV SRYHLNLV O\WLQơPV OąVWHOơPV UHPLDQWLV VX LNL ãLRO VX ƳYDLULRP NDUEDPLGR
NRQFHQWUDFLMRPDWOLNWDLVÄ$PHV³W\ULPRUH]XOWDWDLV W\ULPǐUH]XOWDWDLEXYRQHLJLDPL LQWHUSUHWXRWD
NDGNDUEDPLGDVPXWDJHQLQLXSRYHLNLXQHSDVLå\PL ãDOWLQLV±NDUEDPLGRUHJLVWUDFLMRVSDJDO5($&+
GRVMơ 
.DQFHURJHQLãNXPDV QHDWLWLQND NULWHULMǐ Ä$PHV³ W\ULPR UH]XOWDWDL QHLJLDPL  ãDOWLQLV ±
NDUEDPLGRUHJLVWUDFLMRVSDJDO5($&+GRVMơ 
7RNVLãNXPDV UHSURGXNFLMDL QHDWLWLQND NULWHULMǐ Ä$PHV³ W\ULPR UH]XOWDWDL QHLJLDPL  ãDOWLQLV ±
NDUEDPLGRUHJLVWUDFLMRVSDJDO5($&+GRVMơ 
6SHFLILQLV WRNVLãNXPDV NRQNUHþLDP RUJDQXL 6727  YLHQNDUWLQLV SRYHLNLV   QHDWLWLQND
NODVLILNDYLPRNULWHULMǐ
6SHFLILQLV WRNVLãNXPDV NRQNUHþLDP RUJDQXL 6727  NDUWRWLQLV SRYHLNLV  QHDWLWLQND
NODVLILNDYLPRNULWHULMǐ
$VSLUDFLMRVSDYRMXVQHDWLWLQNDNODVLILNDYLPRNULWHULMǐ

6.,561,6(NRORJLQơLQIRUPDFLMD

7RNVLãNXPDV
*HULDPR YDQGHQV WHONLQLXRVH GLGåLDXVLD OHLGåLDPD NDUEDPLGR NRQFHQWUDFLMD WXUL EǌWL QH GLGHVQơ
NDLS VNDLþLDYLPDLV QXVWDW\WDV RUJDQLQLǐ PHGåLDJǐ NLHNLV SDJDO ELRFKHPLQơV OHLGåLDPRV
NRQFHQWUDFLMRV %/. LULãWLUSXVLRGHJXRQLHVNLHNLXVäYHM\ERVǌNLǐYDQGHQVWHONLQLXRVHNDUEDPLGR
GLGåLDXVLDOHLVWLQDNRQFHQWUDFLMD±PJGP
/HXFLVFXVLGXV RUIH K/&!PJO
'DSKQLDPDJQD WUXPSDODLNLVSRYHLNLV K(&!PJO
'DSKQLDPDJQD LOJDODLNLVSRYHLNLV QơUDGXRPHQǐ
7RNVLãNXPDVåXYLPV



SVOLã





$%$FKHPD´
6DXJRVGXRPHQǐODSDV



SDJDO5HJODPHQWR1U(% 5($&+ SULHGą1U,,VXYLVDLVYơOHVQLDLVSDNHLWLPDLVEHLSDSLOG\PDLVLU.RPLVLMRV
UHJODPHQWą (6 1U


.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


(IHNWR
GR]ơNRQFHQWUDFLMD

%DQG\PRWUXNPơ

/&!PJO

K

%DQG\PXRVHQDXGRWR
RUJDQL]PR
SDYDGLQLPDV
$XNVLQơRUID

/&PJO

K

$XNVLQơRUID

5H]XOWDWDVƳYHUWLQLPDV

0HWRGDV

.DUEDPLGDV QDWǌUDOLDL 2(&'
\UD åHPR WRNVLãNXPR
O\JLRåXYLPV
.DUEDPLGDV QDWǌUDOLDL 2(&'
\UD åHPR WRNVLãNXPR
O\JLRåXYLPV


7RNVLãNXPDVYDQGHQVEHVWXEXULDPV WUXPSDODLNLVSRYHLNLV
(IHNWR
GR]ơNRQFHQWUDFLMD

%DQG\PRWUXNPơ

/&!PJO

K

/&PJO

K

%DQG\PXRVHQDXGRWR
RUJDQL]PR
SDYDGLQLPDV
'DSKQLDPDJQD

5H]XOWDWDVƳYHUWLQLPDV

äHPDV
O\JLV

9DQGHQV PROLXVNDL äHPDV
+HULVRPDWULYROYLV
O\JLV

0HWRGDV

WRNVLãNXPR 2(&'
WRNVLãNXPR 2(&'


7RNVLãNXPDVYDQGHQVEHVWXEXULDPV LOJDODLNLVSRYHLNLV1ơUDWLQNDPǐGXRPHQǐ

7RNVLãNXPDVGXPEOLDPVLUYDQGHQVDXJDODPV
(IHNWR
GR]ơNRQFHQWUDFLMD

%DQG\PRWUXNPơ

/&!PJO

K

%DQG\PXRVHQDXGRWR
RUJDQL]PR
SDYDGLQLPDV
'XPEOLDL

/&!PJO

GLHQRV

'XPEOLDL

5H]XOWDWDVƳYHUWLQLPDV
äHPDV
O\JLV
äHPDV
O\JLV

0HWRGDV

WRNVLãNXPR 2(&'
WRNVLãNXPR 2(&'


3DWYDUXPDVLUVNDLGRPXPDV
0HGåLDJD JHUDL VN\OD PJOSHUKHVDQW &WHPSHUDWǌUDL  )=DKQ:HOOHQV WHVWDV  
PJOKGGG'LUYRåHP\MHWUąãRVSHUHLQDƳDXJDODPVOHQJYDL
SDVLVDYLQDPDVIRUPDV

%LRDNXPXODFLMRVSRWHQFLDODV
3DVLVNLUVW\PR NRHILFLHQWDV RNWDQRO\MHYDQGHQ\MH .RZ  åHPDV UHPLDQWLV GLGHOLX WLUSXPX
YDQGHQ\MH  .DUEDPLGDV QHSDVLå\PL MRNLRPLV ELRDNXPXOLDFLQơPLV VDY\EơPLV QHIRUPXRMD MRNLR
WRNVLãNRPLãLQLRVXNLWRPLVPHGåLDJRPLVHVDQþLRPLVRUHDUJUXQWLQLXRVHYDQGHQ\VH
%LRNRQFHQWUDFLMRV NRHILFLHQWDV %&)  åHPDV .DUEDPLGDV GLUYRåHP\MH QHVXGDUR MRNLǐ QXRGLQJǐ
MXQJLQLǐ
-XGUXPDVGLUYRåHP\MH
$GVRUEFLMRVNRHILFLHQWDVåHPDV UHPLDQWLVPHGåLDJRVSDUDPHWUDLV 

3%7LUY3Y%YHUWLQLPRUH]XOWDWDL
3DJDO 5HJODPHQWR (%  1U  SULHGą 1U ;,,, NDUEDPLGDV QHDWLWLQND 3%7 LU Y3Y%
NULWHULMǐ
SVOLã





$%$FKHPD´
6DXJRVGXRPHQǐODSDV



SDJDO5HJODPHQWR1U(% 5($&+ SULHGą1U,,VXYLVDLVYơOHVQLDLVSDNHLWLPDLVEHLSDSLOG\PDLVLU.RPLVLMRV
UHJODPHQWą (6 1U


.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD



.LWDVQHSDJHLGDXMDPDVSRYHLNLV
1ơUD

6.,561,6$WOLHNǐWYDUN\PDV

$WOLHNǐWYDUN\PRPHWRGDL
$WOLHNRVLãOLNXþLǐ.DUEDPLGRDWOLHNRVNXULRVQơUDXåWHUãWRVNLWRPLVSDYRMLQJRPLVPHGåLDJRPLV
SDJDO5HJODPHQWą (6 1U\UDNODVLILNXRMDPRVNDLSQHSDYRMLQJRVDWOLHNRV1HXåWHUãWRV
NDUEDPLGRDWOLHNRVJDOLEǌWLQDXGRMDPRVNDLSELULDUEDVN\VWDWUąãD MDVLãWLUSLQXVYDQGHQ\MH DUED
WXUL EǌWL SHUGXRGDPRV DWOLHNDV WYDUNDQþLRPV ƳPRQơPV .DUEDPLGR DWOLHNRV /LHWXYRMH WXUL EǌWL
WYDUNRPRV ODLNDQWLV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV $WOLHNǐ WYDUN\PR ƳVWDW\PR NLWRVH ãDO\VH ± ODLNDQWLV
QDFLRQDOLQLǐWHLVơVDNWǐUHLNDODYLPǐ

.DUEDPLGR SDNXRþLǐ DWOLHNRV ,ã PDLãǐ ãYHOQLDL SXUWDQW WXUL EǌWL SDãDOLQWL YLVL WUąãǐ OLNXþLDL
,ãWXãWLQWǐNDUEDPLGRSDNXRþLǐDWOLHNRVSDJDO 5HJODPHQWą (6 1U \UDNODVLILNXRMDPRV
NDLS QHSDYRMLQJRV DWOLHNRV .DUEDPLGR SDNXRþLǐ DWOLHNRV WXUL EǌWL SHUGXRGDPRV DWOLHNDV
WYDUNDQþLRPVƳPRQơPVâLRVDWOLHNRV/LHWXYRMHWXULEǌWLWYDUNRPRVODLNDQWLV/LHWXYRV5HVSXEOLNRV
SDNXRþLǐ LU SDNXRþLǐ DWOLHNǐ WYDUN\PR ƳVWDW\PR JDOLRMDQþLǐ DWOLHNǐ WYDUN\PR WDLV\NOLǐ NLWRVH
ãDO\VH±ODLNDQWLVQDFLRQDOLQLǐWHLVơVDNWǐUHLNDODYLPǐ
.RO SDNXRWơV QơUD SLOQDL LãWXãWLQWRV WRO QXR Mǐ QHOHLGåLDPD QXYDO\WL NDUEDPLGR åHQNOLQLPR SDJDO
UHJODPHQWą (% 1U

6.,561,6,QIRUPDFLMDDSLHJDEHQLPą

-7QXPHULV
1ơUDQHVSURGXNWXL$'5UHLNDODYLPDLQHWDLNRPL

-7WHLVLQJDVNURYLQLRSDYDGLQLPDV
1ơUDQHVSURGXNWXL$'5UHLNDODYLPDLQHWDLNRPL

*DEHQLPRSDYRMLQJXPRNODVơ V 
1ơUDQHVSURGXNWXL$'5UHLNDODYLPDLQHWDLNRPL

3DNXRWơVJUXSơ
1ơUDQHVSURGXNWXL$'5UHLNDODYLPDLQHWDLNRPL

3DYRMXVDSOLQNDL
1HNODVLILNXRMDPD NDLS SDYRMLQJD PHGåLDJD UHPLDQWLV -7 2UDQåLQH NQ\JD LU WDUSWDXWLQLDLV
WUDQVSRUWDYLPRNRGDLV5,' JHOHåLQNHOLR $'5 NHOLǐWUDQVSRUWDV LU,0'* MǌUǐWUDQVSRUWDV 
SVOLã





$%$FKHPD´
6DXJRVGXRPHQǐODSDV



SDJDO5HJODPHQWR1U(% 5($&+ SULHGą1U,,VXYLVDLVYơOHVQLDLVSDNHLWLPDLVEHLSDSLOG\PDLVLU.RPLVLMRV
UHJODPHQWą (6 1U


.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD



6SHFLDOLRVDWVDUJXPRSULHPRQơVQDXGRWRMDPV
1HOHLVWLQDVQHVXSDNXRWRSURGXNWRVXPDLã\PDVVXNLWRPLVWUąãRPLV

1HVXSDNXRWǐNURYLQLǐYHåLPDVSDJDO0$532/,,SULHGąLU,%&NRGHNVą
'XRPHQǐQHWXULPD

6.,561,6,QIRUPDFLMDDSLHUHJODPHQWDYLPą

6XNRQNUHþLDFKHPLQHPHGåLDJDDUPLãLQLXVXVLMĊVDXJRVVYHLNDWRVLUDSOLQNRVWHLVơV
DNWDL
(6WHLVơVDNWDL
 (XURSRV 3DUODPHQWR LU 7DU\ERV UHJODPHQWDV (%  1U  'ơO FKHPLQLǐ PHGåLDJǐ UHJLVWUDFLMRV ƳYHUWLQLPR
DXWRUL]DFLMRVLUDSULERMLPǐ 5($&+ ƳVWHLJLDQWLV(XURSRVFKHPLQLǐPHGåLDJǐDJHQWǌUąLãGDOLHVNHLþLDQWLV'LUHNW\Yą
(%EHLSDQDLNLQDQWLV7DU\ERVUHJODPHQWą (% 1U.RPLVLMRVUHJODPHQWą (% 1U7DU\ERV
GLUHNW\Yą((%LU.RPLVLMRVGLUHNW\YDV((%((%(%EHL(% JUXRGåLR
G  SDVNHOEWDV(XURSRV6ąMXQJRVRILFLDOLDMDPHOHLGLQ\MH/PJUXRGåLRG VXYLVDLVYơOHVQLDLVSDNHLWLPDLV
LUSDSLOG\PDLV
.RPLVLMRVUHJODPHQWDV1U (6 NXULXRLãGDOLHVNHLþLDPDV(XURSRV3DUODPHQWRLU7DU\ERVUHJODPHQWDV (% 
1U  GơO FKHPLQLǐ PHGåLDJǐ UHJLVWUDFLMRV ƳYHUWLQLPR DXWRUL]DFLMRV LU DSULERMLPǐ 5($&+  SDVNHOEWDV
(XURSRV6ąMXQJRVRILFLDOLDMDPHOHLGLQ\MH/PJHJXåơVG 
.RPLVLMRVUHJODPHQWDV (% 1ULãGDOLHV NHLþLDQWLV(XURSRV3DUODPHQWRLU 7DU\ERVUHJODPHQWR (% 1U
 GơO FKHPLQLǐ PHGåLDJǐ UHJLVWUDFLMRV ƳYHUWLQLPR DXWRUL]DFLMRV LU DSULERMLPǐ 5($&+  ;9,, SULHGą³
SDVNHOEWDV(XURSRV6ąMXQJRVRILFLDOLDPHOHLGLQ\MH1U/PELUåHOLRG 
 (XURSRV 3DUODPHQWR LU 7DU\ERV UHJODPHQWDV (%  1U  GơO FKHPLQLǐ PHGåLDJǐ LU PLãLQLǐ NODVLILNDYLPR
åHQNOLQLPR LU SDNDYLPR Lã GDOLHV NHLþLDQWLV LU SDQDLNLQDQWLV GLUHNW\YDV ((% EHL (% LU Lã GDOLHV
NHLþLDQWLV 5HJODPHQWą (%  1U  SDVNHOEWDV (XURSRV 6ąMXQJRV RILFLDOLDMDPH OHLGLQ\MH /   P
JUXRGåLRG VXYLVDLVYơOHVQLDLVSDNHLWLPDLVLUSDSLOG\PDLV
 .RPLVLMRV UHJODPHQWDV (%  1U  NXULXR SDNHLþLDPDV (XURSRV 3DUODPHQWR LU 7DU\ERV GLUHNW\YRV
(% GơO DWOLHNǐ LU SDQDLNLQDQþLRV NDL NXULRV GLUHNW\YDV ,,, SULHGDV SDVNHOEWDV (XURSRV 6ąMXQJRV RILFLDOLDPH
OHLGLQ\MH1U/PJUXRGåLRG 
 (XURSRV 3DUODPHQWR LU 7DU\ERV 'LUHNW\YD (6 GơO GLGHOLǐ VX SDYRMLQJRPLV FKHPLQơPLV PHGåLDJRPLV
VXVLMXVLǐDYDULMǐSDYRMDXVNRQWUROơVLãGDOLHVNHLþLDQWLLUYơOLDXSDQDLNLQDQWL7DU\ERVGLUHNW\Yą(%  SDVNHOEWDV
(XURSRV6ąMXQJRVRILFLDOLDPHOHLGLQ\MH1U/POLHSRVG 
(XURSRVVXWDUWLVGơOSDYRMLQJǐNURYLQLǐWDUSWDXWLQLǐYHåLPǐNHOLDLV $'5 
3DYRMLQJǐNURYLQLǐWDUSWDXWLQLRYHåLPRJHOHåLQNHOLDLVWDLV\NOơV 5,' 
7DUSWDXWLQLVMǌUDJDEHQDPǐSDYRMLQJǐNURYLQLǐNRGHNVDV ,0'* 
7DUSWDXWLQơNRQYHQFLMDGơOWHUãLPRLãODLYǐSUHYHQFLMRV 0$532/ 
 7DUSWDXWLQLV ODLYǐYHåDQþLǐ QHVXSDNXRWDV SDYRMLQJDV FKHPLQHV PHGåLDJDV VWDW\ERV LU ƳUDQJRV NRGHNVDV ,%&
NRGHNVDV 


SVOLã





$%$FKHPD´
6DXJRVGXRPHQǐODSDV



SDJDO5HJODPHQWR1U(% 5($&+ SULHGą1U,,VXYLVDLVYơOHVQLDLVSDNHLWLPDLVEHLSDSLOG\PDLVLU.RPLVLMRV
UHJODPHQWą (6 1U


.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


1DFLRQDOLQLDLWHLVơVDNWDL /LHWXYD 
*DOLRMDQWLV/LHWXYRV5HVSXEOLNRVDWOLHNǐWYDUN\PRƳVWDW\PDV´
*DOLRMDQWLV/LHWXYRV5HVSXEOLNRVSDNXRþLǐLUSDNXRþLǐDWOLHNǐWYDUN\PRƳVWDW\PDV´
+LJLHQRVQRUPD+1&KHPLQLǐPHGåLDJǐSURIHVLQLRSRYHLNLRULELQLDLG\GåLDL0DWDYLPRLUSRYHLNLRYHUWLQLPR
EHQGULHMLUHLNDODYLPDL´
+LJLHQRVQRUPD+1'UDXGåLDPRVLUULERMDPRVPHGåLDJRV´
*DOLRMDQW\V'DUEXRWRMǐDSVDXJRVQXRFKHPLQLǐYHLNVQLǐGDUEHQXRVWDWDL´LU³'DUEXRWRMǐDSVDXJRVQXRNDQFHURJHQǐ
SRYHLNLRGDUEHQXRVWDWDL´
*DOLRMDQWL6DXJRVGXRPHQǐODSRUHLNDODYLPǐLUMRSDWHLNLPRSURIHVLRQDOLHPVQDXGRWRMDPVWYDUND´
*DOLRMDQþLRV/LHWXYRV5HVSXEOLNRVSDUGXRGDPǐGDLNWǐ SUHNLǐ åHQNOLQLPRLUNDLQǐQXURG\PRWDLV\NOơV´
*DOLRMDQþLRV$WOLHNǐWYDUN\PRWDLV\NOơV´
 /5 9\ULDXV\EơV  P UXJSMǌþLR  G QXWDULPDV 1U  Ä'ơO SUDPRQLQLǐ DYDULMǐ SUHYHQFLMRV OLNYLGDYLPR LU
W\ULPR QXRVWDWǐ LU SDYRMLQJXRVLXRVH REMHNWXRVH HVDQþLǐ PHGåLDJǐ PLãLQLǐ DU SUHSDUDWǐ SULVNLULDPǐ SDYRMLQJRVLRPV
PHGåLDJRPV VąUDãR LU SULVN\ULPR NULWHULMǐ DSUDãR SDWYLUWLQLPR³ VX YơOHVQLDLV SDNHLWLPDLV LU SDSLOG\PDLV 9DOVW\EơV
åLQLRV1U1U1U1U1U1U
 VXYLVDLVYơOHVQLDLVSDNHLWLPDLVEHLSDSLOG\PDLV
/67(1Ä$VPHQLQơDNLǐDSVDXJD7HFKQLQLDLUHLNDODYLPDL³
/67(1,62Ä$SVDXJLQơVSLUãWLQơVQXRSDYRMLQJǐFKHPLNDOǐLUPLNURRUJDQL]PǐGDOLV$SVDXJLQơVSLUãWLQơV
QXR SDYRMLQJǐ FKHPLNDOǐ LU PLNURRUJDQL]Pǐ  GDOLV 7HUPLQLMD LU DSVDXJRV QXR FKHPLQơV UL]LNRV FKDUDNWHULVWLNǐ
UHLNDODYLPDL ,62 ³
/67(1Ä$SVDXJLQơVSLUãWLQơVQXRPHFKDQLQLǐUL]LNRVYHLNVQLǐ³

/67(1$ .YơSDYLPRRUJDQǐDSVDXJRVSULHPRQơV)LOWUDYLPRSXVNDXNơVVXYRåWXYDLVDSVDXJDL
QXRGXMǐDUEDGXMǐLUGDOHOLǐ5HLNDODYLPDLEDQG\PDVåHQNOLQLPDV³
/67(1Ä$SVDXJLQơVSLUãWLQơV%HQGULHMLUHLNDODYLPDLLUEDQG\PRPHWRGDL³
/67(1,623DNXRWơV3DVNLUVW\PRSDNXRWơV3DNXRþLǐWYDUN\PRLUVDQGơOLDYLPRJUDILQLDLVLPEROLDL³
/67(1,62Ä$SVDXJLQơDSUDQJD%HQGULHMLUHLNDODYLPDL ,62 ³
/67(1,62Ä$VPHQLQơVDSVDXJRVSULHPRQơV6DXJLDYDO\Qơ ,62 ³


3DSLOGRPDLQIRUPDFLMDQXURG\WDFKHPLQơVPHGåLDJRVSDNXRWơV WDURV HWLNHWơMH
YDL]GLQLDLåHQNODL1U6DXJRWLQXROLHWDXV³ LU1U6DXJRWLQXRVDXOơV´SDJDO /67(1 ,62



3DSLOGRPD LQIRUPDFLMD DSLH DWLWLQNDPDV %HQGULMRV VDXJRV VYHLNDWRV LU DSOLQNRV VULþLǐ
QXRVWDWDVSURGXNWXL
3URGXNWXL \UD QHWDLNRPL UHLNDODYLPDL SDJDO /5 9\ULDXV\EơV  QXWDULPą 1U ³'ơO
3UDPRQLQLǐ DYDULMǐ SUHYHQFLMRV OLNYLGDYLPR LU W\ULPR QXRVWDWǐ LU 3DYRMLQJXRVLXRVH REMHNWXRVH
HVDQþLǐ PHGåLDJǐ PLãLQLǐ DU  SUHSDUDWǐ SULVNLULDPǐ SDYRMLQJRVLRPV PHGåLDJRPV VąUDãR LU
SULVN\ULPR NULWHULMǐ DSUDã\PR SDWYLUWLQLPR³ 9DOVW\EơV åLQLRV  1U  VX YLVDLV
SVOLã




$%$FKHPD´
6DXJRVGXRPHQǐODSDV



SDJDO5HJODPHQWR1U(% 5($&+ SULHGą1U,,VXYLVDLVYơOHVQLDLVSDNHLWLPDLVEHLSDSLOG\PDLVLU.RPLVLMRV
UHJODPHQWą (6 1U


.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


YơOHVQLDLVSDNHLWLPDLVLUSDSLOG\PDLV LU'LUHNW\YRV(6,SULHGRGDOƳ

$SULERMLPDLSURGXNWXLGơOUHJODPHQWR (6 1U3URGXNWXLQHWDLNRPLDSULERMLPDLSDJDO
UHJODPHQWą (6 1U

&KHPLQơVVDXJRVYHUWLQLPDV
.DUEDPLGDV QHDWLWLQND 5HJODPHQWH (%  1U  >&/3@ QXVWDW\Wǐ NODVLILNDYLPR NULWHULMǐ
WRGơO SDJDO 5HJODPHQWR (%  1U   SULHGą MR FKHPLQơV VDXJRV YHUWLQLPDV QHEXYR
DWOLHNDPDV


6.,561,6.LWDLQIRUPDFLMD
x
x
x
x

3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV

3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


L 1XURGRPLSDNHLWLPDL
6DXJRVGXRPHQǐODSHO\JLQDQWVXDQNVWHVQHMRYHUVLMDEXYRDWOLNWLãLHSDNHLWLPDL
SRVN\U\MH3DSLOG\WDLQIRUPDFLMDDSLHNLWXVSDYRMXVNXULXRVJDOLNHOWLSURGXNWDV
SRVN\U\MHƲUDã\WDVSDSLOGRPDVSXQNWDVDSLHLQGLYLGXDOLDVDSVDXJRVSULHPRQHVNXULDVUHNRPHQGXRMDPDQDXGRWL
SLUPąMąSDJDOEąWHLNLDQWLHPVDVPHQLPV
  SRVN\U\MH ƲUDã\WD SDSLOGRPD LQIRUPDFLMD DSLH WDL NDG SURGXNWXL QHWDLNRPL DSULERMLPDL SDJDO /5 9\ULDXV\EơV
QXWDULPą1ULU'LUHNW\YRV(6,SULHGRGDOƳ
SRVN\U\MH3DWDLV\WDLUSDSLOG\WDLQIRUPDFLMDDSLHDVPHQLQHVDSVDXJRVSULHPRQHV
VNLUVQ\MH$WQDXMLQWDLQIRUPDFLMDDSLH(6LU/LHWXYRVWHLVơVDNWXV


LL 6DQWUXPSRVLUDNURQLPDL
$'5±3DYRMLQJǐNURYLQLǐYHåLPRDXWRPRELOLDLVVXWDUWLV
,$7$±7DUSWDXWLQơRURWUDQVSRUWRDVRFLDFLMD
,02±7DUSYDOVW\ELQơMǌUǐWUDQVSRUWRRUJDQL]DFLMD
5,'±3DYRMLQJǐFKHPLQLǐNURYLQLǐJDEHQLPRJHOHåLQNHOLXWDUSWDXWLQLVUHJODPHQWDV
60*6±7DUSWDXWLQLRNURYLQLǐYHåLPRJHOHåLQNHOLDLVVXVLWDULPDV
3&±.LWL8&1NRGDV5.RUR]LMRVLQKLELWRULDL
3&±âDOG\PRDJHQWDL
3&D±*UXQWDLLUGDåDLVNLHGLNOLDLWLUSLNOLDL
3&±7UąãRV
3&±/DERUDWRULQLDLFKHPLNDODL
3&±.RVPHWLNDSURGXNWDLDVPHQLQHLSULHåLǌUDL
6'/±6DXJRVGXRPHQǐODSDV
68±.LWL1$&(&*DP\EDSRSLHULDXVLUNDUWRQR
SVOLã





$%$FKHPD´
6DXJRVGXRPHQǐODSDV



SDJDO5HJODPHQWR1U(% 5($&+ SULHGą1U,,VXYLVDLVYơOHVQLDLVSDNHLWLPDLVEHLSDSLOG\PDLVLU.RPLVLMRV
UHJODPHQWą (6 1U


.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


68äHPơVǌNLVPLãNLQLQN\VWơVLUåXYLQLQN\VWơ
68D±.DV\ED EHMǌUǐSUDPRQơV 
68±*DP\EDGLGHOLǐNLHNLǐFKHPLQLǐPHGåLDJǐ
68±*DP\EDJU\QǐFKHPLQLǐPHGåLDJǐ
68±6WDW\ERVLUNRQWUXNFLMǐGDUEDL
68±(OHNWURVVURYơVGXMǐYDQGHQǐWLHNLPDVLUQXWHNDPǐMǐYDQGHQǐYDO\PDV
åU±äLǌUơWL


LLL 1XRURGRVƳVYDUELDXVLąOLWHUDWǌUąLUGXRPHQǐãDOWLQLDL
 *ZHUGHU&0LVVOLQ330HLHU3'XUUHU06FKZHLJKDXVHU85HXVH3 +RO]VFKXK
2  'HWHUPLQDWLRQ RI VRPH SK\VLFDOFKHPLFDO SURSHUWLHV RI 8UHD VWXG\ UHSRUW  7HVWLQJ
ODERUDWRU\ ,QVWLWXWH RI 6DIHW\ DQG 6HFXULW\ 5HSRUW QR  2ZQHU FRPSDQ\
%RUHDOLV5HSRUWGDWH
  6D[ 1,  /HZLV 65  +DZOH\¶V &RQGHQVHG &KHPLFDO 'LFWLRQDU\ UHYLHZ DUWLFOH RU
KDQGERRN +DZOH\¶V&RQGHQVHG&KHPLFDO'LFWLRQDU\WKHG1HZ<RUN9DQ1RVWUDQG5HLQKROG
&RS5HSRUWGDWH
 .DUEDPLGRUHJLVWUDFLMRVSDJDO5($&+GRVMơVNHOELDPD(XURSRV&KHPLQLǐPHGåLDJǐDJHQWǌURV
WLQNODODS\MH
 KWWSJHVWLVHQLWUXVWGHQ[WJDWHZD\GOO"I WHPSODWHV IQ GHIDXOWKWP YLG JHVWLVHQJVGEHQJ
>GXRPHQ\VLPWL@


Y 3DYRMLQJXPRLUDWVDUJXPRIUD]ơV
3/DLN\WLYDLNDPVQHSULHLQDPRMHYLHWRMH´
3  0ǌYơWL DSVDXJLQHV SLUãWLQHVGơYơWL DSVDXJLQLXV GUDEXåLXVQDXGRWL DNLǐ YHLGR DSVDXJRV
SULHPRQHV ´
333  3$7(.86 Ʋ $.,6 .HOLDV PLQXWHV DWVDUJLDL SODXWL YDQGHQLX ,ãLPWL
NRQWDNWLQLXVOĊãLXVMHLJXMLH\UDLUMHLJXOHQJYDLJDOLPDWDLSDGDU\WL7ROLDXSODXWLDNLV´
3/DLN\WLDWRNLDXQXRPDLVWRJơULPǐLUJ\YXOLǐSDãDUR´

YL  3DWDULPDL GơO PRN\Pǐ $VPHQ\V JDPLQDQW\V WYDUNDQW\V QDXGRMDQW\V VDQGơOLXRMDQW\V ãƳ
SURGXNWą WXUL EǌWL DSPRN\WL GLUEWL VX FKHPLQơPLV PHGåLDJRPLV KLJLHQRV ƳJǌGåLǐ GLUEDQW VX
FKHPLQơPLVPHGåLDJRPLVSURGXNWRVDY\ELǐNHOLDPǐSDYRMǐNDLSVXMXRGLUEWLNRNLDVDVPHQLQHV
DSVDXJRV SULHPRQHV WXUL QDXGRWL SLUPRVLRV SDJDOERV SULQFLSǐ LQIRUPDFLMRV DSLH DYDULMǐ
OLNYLGDYLPR SURFHGǌUDV 6X SURGXNWX GLUEDQW\V DVPHQ\V WXUL EǌWL VXSDåLQGLQWL VX ãLXR VDXJRV
GXRPHQǐODSX3ULHãSUDGơGDPLGLUEWLVXSURGXNWXDVPHQ\VWXULEǌWLLQVWUXNWXRMDPL

3$67$%$ âLDPH VDXJRV GXRPHQǐ ODSH SDWHLNWL GXRPHQ\V WXUL EǌWL SULHLQDPL YLVLHPV NXULǐ
GDUEDV \UDVXVLMĊVVXFKHPLQHPHGåLDJDSUHSDUDWX'XRPHQ\V DWLWLQNDPǌVǐWXULPDV åLQLDV LU \UD
VNLUWLDSLEXGLQWLFKHPLQƳ SURGXNWąVDXJRVLUVYHLNDWRV GDUEHDSOLQNRV DSVDXJRVDVSHNWDLV 6DXJRV
GXRPHQǐ ODSR LQIRUPDFLMD EXV SDSLOG\WD DWVLUDGXV QDXMX GXRPHQǐ DSLH FKHPLQơV PHGåLDJRV
SUHSDUDWRSRYHLNƳVYHLNDWDLLUDSOLQNDLDSLHSUHYHQFLMRVSULHPRQHVSDYRMDPVVXPDåLQWLDUEDMLHPV
SVOLã





$%$FKHPD´
6DXJRVGXRPHQǐODSDV



SDJDO5HJODPHQWR1U(% 5($&+ SULHGą1U,,VXYLVDLVYơOHVQLDLVSDNHLWLPDLVEHLSDSLOG\PDLVLU.RPLVLMRV
UHJODPHQWą (6 1U


.DUEDPLGDV
3HUåLǌUDDWOLNWD
9HUVLMRVQXPHULV
3HUåLǌURVQXPHULV
3DNHLWLPRGDWD


YLVLãNDLLãYHQJWL6DXJRVGXRPHQǐODSHSDWHLNWDLQIRUPDFLMDQHDWVNOHLGåLDNLWǐVSHFLILQLǐFKHPLQơV
PHGåLDJRVPLãLQLǐVDY\ELǐ

âLYHUVLMDSDNHLþLDYLVXVDQNVWHVQLXVGRNXPHQWXV

6DXJRVGXRPHQǐODSRSDEDLJD

.DUEDPLGRFYLUãLQLQNDV


9*ULJDOLǌQDV

68'(5,17$
13&SURMHNWRYDGRYơ

/7DWDULãNLQDLWơ
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÷Æ÷ ÷Ǥǡ÷Ǥǡ
·ǤǤ
       



6PRIEDAS.

IŠTRAUKOSIŠKLAIP8DOSRAJONOBENDROJOPLANO
BR8ŽINIt


PLANUOJAMOS ǋKINƠS VEIKLOS VIETOS PADƠTIS KLAIPƠDOS RAJONO
SAVIVALDYBƠS TERITORIJOS BENDROJO PLANO EMƠS NAUDOJIMO IR
APSAUGOS REGLAMENTǏ BRƠ INIO IŠTRAUKOJE
( EMƠS SKLYPǏ KAD. NR. 5552
2:27 IR 5552
2:222 STRAGNǏ K.V.,
KETVERGIǏ G. 7 IR 9, DUMPIǏ K., DOVILǏ SEN., KLAIPƠDOS R. SAV.)
Klaipơdos r. savivaldybơs teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaipơdos r. savivaldybơs tarybos
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dơl Klaipơdos rajono savivaldybơs teritorijos bendrojo plano
patvirtinimo“. Bendrojo plano Žemơs naudojimo ir apsaugos reglamentǐ brơžinyje PǋV vietoje
suplanuotos Kitos paskirties žemơs, Ekoinžinerijos teritorijos, Ekologinơs inžinerijos objektǐ
sklypai (indeksas K(S)S).

PLANUOJAMOS ǋKINƠS VEIKLOS VIETOS PADƠTIS KLAIPƠDOS RAJONO
SAVIVALDYBƠS TERITORIJOS BENDROJO PLANO GYVENAMǏJǏ VIETOVIǏ
TINKLO IR SOCIALINƠS IN RASTRUKTǋROS BRƠ INIO IŠTRAUKOJE
( EMƠS SKLYPO KAD. NR. 5544
7:51 LƠBARTǏ K.V. DALIS,
ESANTI ADRESU DUMPIǏ K., DOVILǏ SEN., KLAIPƠDOS R. SAV.)
Klaipơdos r. savivaldybơs teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaipơdos r. savivaldybơs tarybos
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dơl Klaipơdos rajono savivaldybơs teritorijos bendrojo plano
patvirtinimo“. Bendrojo plano Gyvenamǐjǐ vietoviǐ tinklo ir socialinơs infrastruktǌros brơžinyje
PǋV vietoje suplanuota Kitǐ teritorijǐ zona - žemơs ǌkio teritorija.

PLANUOJAMOS ǋKINƠS VEIKLOS VIETOS PADƠTIS KLAIPƠDOS RAJONO
SAVIVALDYBƠS TERITORIJOS BENDROJO PLANO REKREACIJOS, TURIZMO,
GAMTOS IR KULTǋROS PAVELDO PLƠTOJIMO BRƠ INIO IŠTRAUKOJE
( EMƠS SKLYPO KAD. NR. 5544
7:51 LƠBARTǏ K.V. DALIS,
ESANTI ADRESU DUMPIǏ K., DOVILǏ SEN., KLAIPƠDOS R. SAV.)
Klaipơdos r. savivaldybơs teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaipơdos r. savivaldybơs tarybos
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dơl Klaipơdos rajono savivaldybơs teritorijos bendrojo plano
patvirtinimo“. Bendrojo plano Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultǌros paveldo plơtojimo brơžinyje
teritorija, kurioje PǋV, priskiriama prie resursiniǐ arealǐ, kuriǐ bendrasis rekreacinis potencialas
yra mažas. Numatomas rekreacijos vystymo lygmuo - ypaþ žemas, apsprĊstas gamtosauginiǐ
apribojimǐ arba ištekliǐ nepakankamumu. Numatoma prioritetinơ rekreacijos vystymo kryptis bendroji rekreacija (poilsis gamtoje), kitos rekreacijos vystymo kryptys - pažintinơ ir verslinơ
rekreacijos.

PLANUOJAMOS ǋKINƠS VEIKLOS VIETOS PADƠTIS KLAIPƠDOS RAJONO
SAVIVALDYBƠS TERITORIJOS BENDROJO PLANO TERITORIJOS IN INERINƠS
IN RASTRUKTǋROS IR SUSISIEKIMO BRƠ INIO IŠTRAUKOJE
( EMƠS SKLYPO KAD. NR. 5544
7:51 LƠBARTǏ K.V. DALIS,
ESANTI ADRESU DUMPIǏ K., DOVILǏ SEN., KLAIPƠDOS R. SAV.)
Klaipơdos r. savivaldybơs teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaipơdos r. savivaldybơs tarybos
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dơl Klaipơdos rajono savivaldybơs teritorijos bendrojo plano
patvirtinimo“. Bendrojo plano Teritorijos inžinerinơs infrastruktǌros ir susisiekimo brơžinyje PǋV
vieta pažymơta kaip žemơs ǌkio teritorija.
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NUOTEKtTVARKYMOPASLAUGtPIRKIMOǦPARDAVIMO
SUTARTIMISUAB„KLAIP8DOSVANDUO“
KONFIDENCIALIINFORMACIJA
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