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Tekste naudojami sutrumpinimai: 
PVSV - poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 
LR – Lietuvos Respublika 
PŪV - planuojama ūkinė veikla 
SAZ - sanitarinė apsaugos zona 
RV - ribinė vertė 
ATŠ - atmosferos taršos šaltinis 
TPDR - LR teritorijų planavimo dokumentų registras 
TPDRIS - LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 
priežiūros informacinė sistema 
ATVR - Atliekų tvarkytojų valstybės registras 
  



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS KLAIPĖDOS REGIONINIO SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K, 
KLAIPĖDOS R. SAV., POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA 
  

  UAB „Ekosistema“, 2020 Puslapis 5 iš 85 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – UAB KRATC) Klaipėdos regiono 
sąvartyną eksploatuoja nuo 2008 m. Veikla vykdoma adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., LT-95398 
Klaipėdos r. sav. Sąvartyno kaupo užpildymas vykdomas 2 etapais:  

- 1-as etapas ~ 6,5 ha plote numatoma deponuoti 1,5 mln. t nepavojingų atliekų (užpildomos I-
oji ir II-oji sąvartyno sekcijos). 1-asis etapas vykdomas dabar; 

- 2-as etapas ~ 4,5 ha plote numatoma deponuoti 1 mln. t nepavojingų atliekų (užpildoma III-ioji 
sąvartyno sekcija). 2-ąjį etapą planuojama vykdyti nuo 2021 m. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija), galiojusio iki 2019-12-31, 
67. ir 206. punktais, buitinių atliekų sąvartynui nustatoma 500 m dydžio sanitarinės apsaugos zona 
(toliau – SAZ). Sąvartyno kaupo 1-ojo etapo užpildymui 2016 m. buvo įvykdytos poveikio visuomenės 
sveikatos vertinimo procedūros, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2016-01-29 sprendimu Nr. 
E22-2 sąvartyno SAZ dydis sumažintas iki 150 m nuo sklypo (kad. Nr. 5544/0007:38) ribų visų pusių 
kraštinių (žiūr. 3 priedą). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 Nr. 9862) 3 priedo 2 lentele, nepavojingų atliekų sąvartynui 
nustatoma 500 m dydžio SAZ, atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiams 
(statiniams) – 100 m dydžio SAZ. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita parengta su tikslu kompleksiškai įvertinti vykdomą ir 
planuojamą veiklas šioje teritorijoje ir identifikuoti bei įvertinti galimą poveikį visuomenės sveikatai ir 
esant būtinybei pasiūlyti tinkamas, kenksmingą poveikį visuomenės sveikatai mažinančias priemones bei 
suformuoti SAZ ribas. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita parengta vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 
2011-05-13 įsakymo Nr. V-474 „Dėl LR planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai 
vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir 
tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2011, Nr. 61-2923, galiojanti redakcija) bei LR 
sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymo Nr. V-68 „Dėl PŪV poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3947; aktuali redakcija) reikalavimais. 

Sąvartyno veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo ir 2002-03-29 raštu 
Nr. 04-07-03/711 gauta išvada, kad planuojamai veiklai – Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
sistemos kūrimas: regioninis sąvartynas Dumpiuose – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 
Išvados kopija pridedama 4 priede. 

Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje PŪV atliktos šios PAV procedūros: 

- 2019-03-27 gauta Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl UAB KRATC 
planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos regiono sąvartyno III-ios sekcijos įrengimo ir 
eksploatacijos, poveikio aplinkai vertinimo Nr. (30.1)-A4-2278, kad poveikio aplinkai 
vertinimas neprivalomas. 

- 2019-06-26 gauta Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl statybinių ir didžiųjų 
atliekų tvarkymo, adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., poveikio 
aplinkai vertinimo Nr.  (30.4)-A4E-2413), kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

- 2019-11-05 gauta Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų, 
turinčių energetinę vertę laikymo Klaipėdos regiono sąvartyno atskiroje atliekų sąvartyno 
kaupo dalyje, poveikio aplinkai vertinimo Nr. (30.1)-A4-6340), kad poveikio aplinkai 
vertinimas neprivalomas. 

Išvadų kopijos pridedamos 4 priede. 
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1.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Veiklos organizatorius UAB KRATC 
(įm. kodas 163743744) 

adresas Liepų g. 15, Klaipėda, LT-92138 Klaipėdos m. sav. 
telefonas, faksas tel.: (8 46) 30 01 06, faksas: (8 46) 30 01 05 
el. paštas kratc@kratc.lt  

Kontaktinis asmuo Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus viršininkė 
Ramunė Šličienė 

2.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI 
VERTINTOJĄ 

Įmonės pavadinimas UAB „Ekosistema“ 
Adresas Taikos pr.119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav. 
Kontaktinis asmuo Inžinierė Simona Kupšienė 
Telefonas, faksas tel.: (8 46)  43 04 63, tel./faks.: (8 46)  43 04 69 
El. paštas simona@ekosistema.lt 
UAB „Ekosistema“ licencijos, leidžiančios verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija 
pateikiama 1 priede. 

3.ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

3.1. Ūkinės veiklos pavadinimas, veiklos rūšis 

UAB KRATC vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos (Klaipėdos regioninio sąvartyno 
eksploatacija) (toliau - PŪV) vieta yra adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) aplinkos ministro 2000-10-18 įsakymu Nr. 444 
„Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3051; aktuali redakcija), Klaipėdos regioninis sąvartynas 
priskiriamas nepavojingų atliekų sąvartynų klasei. 

Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie LR 
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių 
klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), pareiškiama ūkinė veikla priskiriama: 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas 

E    VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ 
TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS 

 38   Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas 
  38.2  Atliekų tvarkymas ir šalinimas 
   38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas 

3.2. Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija, naudojamos 
medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 

Klaipėdos regioninis sąvartynas eksploatuojamas nuo 2008 m. Klaipėdos regioniniame nepavojingų 
atliekų sąvartyne šalinamos nepavojingos ir stabilios, chemiškai nereaguojančios atliekos, surinktos iš 
fizinių ir juridinių asmenų. Sąvartyne įrengta atskira sekcija statybinių atliekų, turinčių asbesto, 
šalinimui (inertinių atliekų šalinimo sekcija). 
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Inertinių ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo ar šalinimo veiklų realizavimui, sąvartyne 
vykdoma ir planuojama vykdyti šias veiklas: 

1. Atliekų priėmimas ir registravimas, vadovaujantis sąvartyno atliekų šalinimo techniniu 
reglamentu bei atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis. 
Atliekos į sąvartyno teritoriją atvežamos specialiu autotransportu - šiukšliavėžėmis, 
konteineriais ar kitomis transporto priemonėmis, tinkamomis vežti atliekas. Per dieną atliekas 
vidutiniškai atveža apie 70-80 transporto priemonių. Klaipėdos regioniniame nepavojingų 
atliekų sąvartyne draudžiama šalinti skystas atliekas, sprogstamąsias, oksiduojančias, labai 
degias, degias ir ėdžias atliekas, infekuotas ir kitas pavojingas medicinines atliekas, 
susidarančias sveikatos priežiūros ir veterinarijos įstaigose, ozono sluoksnį ardančias 
medžiagas bei šias medžiagas turinčią įrangą, smulkintas bei nesmulkintas padangas, 
pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekas, sodų, parkų ir želdynų 
tvarkymo biodegraduojamas atliekas, neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip 
panaudoti atliekas, išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visas 
kitas atliekas, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai, 
atskirai surinktas elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kurios nebuvo apdorotos, nuotekų 
dumblą. 

2. Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimas. Mišrios komunalinės atliekos rūšiuojamos mechaninio 
apdorojimo (toliau – MA) įrenginyje. MA įrenginio pajėgumas siekia 40 t/val. arba 125 000 
t/m. 

3. Nepavojingų dugno pelenų (šlako) laikymas ir rūšiavimas. Iš UAB „Fortum Klaipėda“ bendro 
atliekų deginimo įrenginio atvežti nepavojingi dugno pelenai (šlakas) laikomi ant sąvartyno II 
sekcijos kaupo (aikštelė specialios technikos pagalba (atliekų tankintuvu, traktoriumi, 
buldozeriu) buvo nustumdyta, sutankinta, perdengta 1 metro storio smulkintu statybiniu laužu 
ir išlyginta). Aikštelės centro koordinatės X-6169912, Y-327547. Dugno pelenų (šlako) 
projektinis pajėgumas 90 000 t/m., o vienu metu numatoma laikyti – 60 000 t dugno pelenų 
(šlako). Atliekos laikomos ne ilgiau kaip 3 metus. Veiklą Klaipėdos regioninio sąvartyno 
teritorijoje leista vykdyti iki 2020-11-27. Po šios datos veikla bus perkelta į greta sąvartyno 
esančiame sklype įrengtą dugno pelenų (šlako) aikštelę (Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r.). 

4. Išrūšiuotų atliekų laikymas iki perdavimo atliekų tvarkytojams. Susidariusios juodųjų ir 
spalvotųjų metalų atliekos iki perdavimo atliekų tvarkytojams laikomos antrinių žaliavų 
aikštelėje esančioje dugno pelenų (šlakų) laikymo aikštelės teritorijoje. Technologinio proceso 
metu gautos tolimesniam naudojimui (perdirbimui) netinkamos apdorojimo atliekos (apie 2 
proc. nuo neapdorotų pelenų (šlako) kiekio) naudojamos Klaipėdos regiono nepavojingų 
atliekų sąvartyne. Veiklą Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje leista vykdyti iki 2020-
11-27. Po šios datos veikla bus perkelta į greta sąvartyno esančiame sklype įrengtą dugno 
pelenų (šlako) aikštelę (Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r.). 

5. Energetinė vertę turinčių (degiųjų) atliekų laikymas iki perdavimo atliekų tvarkytojams 
(planuojama nauja veikla; 4 priede pridedama Aplinkos apsaugos agentūros 2019-11-05 
atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų, turinčių energetinę vertę laikymo Klaipėdos regiono 
sąvartyno atskiroje atliekų sąvartyno kaupo dalyje, poveikio aplinkai vertinimo Nr. (30.1)-A4-
6340)). Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Fortum Klaipėda“ mažiausiai vieną kartą per metus 
vykdo atliekų deginimo įrenginių techninę priežiūrą ir stabdo atliekų priėmimą 3 - 4 savaitėms, 
bendrovei buvo būtina įsirengti degiųjų atliekų laikymo aikštelę ant sąvartyno kaupo. Šiai 
veiklai optimali vieta – ant II-osios sąvartyno sekcijos, kur šiuo metu yra įrengta dugno pelenų 
(šlako) laikymo aikštelė. Į nepavojingų atliekų, turinčių energetinę vertę laikymo aikštelę 
atliekos bus atvežamos tik iš MA įrenginio, UAB „Fortum Klaipėda“ atliekų deginimo 
įrenginio profilaktinio sustojimo metu, siekiant išvengti MA įrenginyje šiuo metu leidžiamo 
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laikyti deginimui skirtų atliekų kiekio viršijimo. Aikštelėje atliekos bus laikomos iki perdavimo 
atliekų bendrojo deginimo įrenginiui.  

Aikštelė bus pradėta eksploatuoti tik po to, kai bus įrengta ir pradės veikti dugno pelenų (šlako) 
aikštelė greta sąvartyno esančiame sklype (Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r.). Šią veiklą 
planuojama pradėti vykdyti 2020 m. II pusmetį. Planuojamas degiųjų atliekų laikymo aikštelės 
pajėgumas iki 10 000 t/m., o vienu metu laikyti – iki 5 000 t degiųjų atliekų. 

6. Statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymas (planuojama nauja veikla; 4 priede pridedama Aplinkos 
apsaugos agentūros 2019-06-26 atrankos išvada dėl statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymo, 
adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., poveikio aplinkai vertinimo 
Nr.  (30.4)-A4E-2413)). Maksimalus numatomas statybinių ir griovimo atliekų perdirbimo 
kiekis – 15 000 t/m. Šios veiklos vykdymui planuojama esančioje aikštelėje papildomai įrengti 
5 zonas statybinių ir didžiųjų atliekų laikymui (žiūr. 2 pav.; 14 psl.): 

4 – smulkintos medienos laikymo zona. Plotas 125 m2; talpinamas produkcijos kiekis – 400 t; 
5 – skaldos laikymo zona. Plotas 50 m2; talpinamas produkcijos kiekis – 100 t; 
6 – medienos ir didžiųjų atliekų laikymo zona. Plotas 150 m2; talpinamas atliekų kiekis – 500 t; 
7 – statybinių atliekų laikymo zona. Plotas 190 m2; talpinamų atliekų kiekis – 500 t; 
8 – statybinių atliekų, medienos ir didžiųjų atliekų apdorojimo zona, kurios plotas 350 m2. Šioje 
zonoje bus laikoma statybinių atliekų apdorojimo įranga. 

7. Atliekų deponavimas ir naudojimas sąvartyne (vykdoma ir planuojama nauja veikla; 4 priede 
pridedama Aplinkos apsaugos agentūros 2019-03-27 atrankos išvada dėl Klaipėdos regiono 
sąvartyno III-iosios sekcijos įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Nr. (30.1)-
A4-2278). Atliekos, netinkamos rūšiavimui (gamybinės ir pan.) vežamos tiesiai į atliekų 
deponavimo vietą sąvartyno kaupe. Sąvartynas pildomas dviem etapais:  

- I-asis etapas – 6,5 ha plote bus deponuota 1,5 mln. t nepavojingų atliekų (užpildomos I-oji 
ir II-oji sąvartyno sekcijos). Kaupo aukštis nuo dugno bus 30 m; 

- II-asis etapas – 4,5 ha plote numatoma deponuoti 1 mln. t nepavojingų atliekų (užpildoma 
III-ioji sąvartyno sekcija). Kaupo aukštis nuo dugno bus 35 m. III sekcijos plotas yra 
3,27 ha. Šią veiklą planuojama pradėti vykdyti 2021 m. 4 priede pridedama Aplinkos 
apsaugos agentūros 2019-03-27 atrankos išvada dėl UAB KRATC planuojamos ūkinės 
veiklos – Klaipėdos regiono sąvartyno III-ios sekcijos įrengimo ir eksploatacijos, poveikio 
aplinkai vertinimo Nr. (30.1)-A4-2278. 

Bendras abiejų etapų talpumas 2,5 mln. t (1,65 mln. m3) atliekų, kaupo plotas – 11 ha. 
Planuojama sąvartyno eksploatacijos pabaiga yra 2030 m., o rekultivacija 2031 m. Atkreiptinas 
dėmesys, kad eksploatacijos laikas priklausys nuo tinkamo atliekų sluoksnių sutankinimo ir 
nuo kitų aplinkybių, kurių numatyti šiandien negalime. 1 lentelėje išvardintos numatomos 
sąvartyne šalinti nepavojingos atliekos. 

8. Inertinių atliekų šalinimas atskiroje sekcijoje. Statybinės atliekos, turinčios asbesto, šalinamos 
III-ioje sekcijoje atskirai įrengtoje teritorijoje, kurios plotas – 1 ha. Šios sekcijos pajėgumas 
bus 3 300 t/m., joje planuojama sutalpinti 50 000 t inertinių atliekų. 

9. Filtrato, buitinių, mašinų ratų ir sąvartyno technikos plovimo nuotekų surinkimas ir valymas 
filtrato ir nuotekų valymo įrenginyje. Šiuo metu surinktas filtratas, kartu su buitinėmis 
nuotekomis, mašinų ratų plovimo, paviršinėmis nuotekomis nuo galimai taršios teritorijos, yra 
nukreipiamas į 300 m3 talpos kaupimo rezervuarą iš kurio atiduodamos į AB „Klaipėdos 
vanduo“ centralizuotus tinklus (žiūr. 6 priedą). Įrengus ir pradėjus eksploatuoti III-iąją sekciją 
numatoma naudotis įrengta filtrato surinkimo sistema – filtrato drenažu ir filtrato siurblinėmis. 
Surinktas filtratas, kartu su buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų plovimo, paviršinėmis 
nuotekomis nuo galimai taršios teritorijos, bus nukreipiamas į 300 m3 talpos kaupimo 
rezervuarą. Rezervuare gali būti sukaupiamas 2 – 3 dienų filtratas. 
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Nevalytas filtratas kartu buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų plovimo, paviršinėmis 
nuotekomis nuo galimai taršios teritorijos, bus valomas sumontuotuose filtrato ir nuotekų 
valymo įrenginiuose. Filtrato valymo įrenginių našumas – 7 m3/val. Nuotekų valymo metu 
išsiskyrusias dujas prieš išleidimą į aplinką numatyta valyti biofiltre, kurio degazacijos 
produktų valymo našumas yra 600 m3/val. 

10. Dujų surinkimas ir utilizavimas. Dujų surinkimo iš sąvartyno kaupo ir utilizavimo įrenginių 
eksploataciją vykdo UAB „Feriatus“, kuri objekto teritorijoje yra įrengusi sąvartyno dujų 
surinkimo sistemą. Surinktos sąvartyno kaupe susidariusios dujos iki šiol vamzdžiu buvo 
nuvedamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginius utilizavimui. Nutraukus ar 
dėl techninių kliūčių sustabdžius dujų tiekimą į AB „Klaipėdos vanduo“, dujų utilizavimas bus 
vykdomas sąvartyno teritorijoje įrengtame fakele. Metinis sudeginamų dujų kiekis bus 
800 000 m3/m. 

1 lentelė. Sąvartyne numatomos šalinti (veiklos pavadinimas – išvertimas ant žemės ar po žeme; 
kodas D1) nepavojingos atliekos. 

Kodas* Pavadinimas Patikslintas apibūdinimas 

Didžiausias 
leidžiamas 

šalinti kiekis, 
t/m. 

1 2 3 4 

03 
Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, 
medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos 
atliekos 

- 

Viso 
2020÷2030 m. 

po 76450 

03 01 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos  
Medienos perdirbimo ir plokščių  bei 
baldų gamybos  atliekos 

03 03 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos 
Netinkamo perdirbti Popieriaus ir 
gamybos atliekos 

07 Organinių cheminių procesų atliekos - 
07 02 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos PET polimero atliekos 

08 

Dangų (dažų, lakų ir stiklo emalės), klijų, 
hermetikų ir spaustuvinių dažų gamybos, 
maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) 
atliekos 

- 

08 04 10 
Klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 
09 

Guminis sintetinis polimeras 

10 Terminių procesų atliekos - 

10 01 01 
Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės 
(išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 
04) 

Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų 
dulkės susidariusios biokuro katilinės 
veiklos metu 

10 01 03 Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai 
Durpių ir neapdorotos medienos 
pelenai 

10 01 17 
Bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 
10 01 16 

Pelenai susidarę biokuro katilinės 
veiklos metu 

12 
Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir 
mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos 

- 

12 01 05 Plastiko drožlės ir nuopjovos Plastiko atliekos 
12 01 13 Suvirinimo atliekos Elektrodų likučiai, metalų atliekos 

12 01 21 
Naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo 
medžiagos, enurodytos 12 01 20 

Šlifavimo įrengimų ir įrankių dalys, 
šlifavimo medžiaga 

12 01 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos 
Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir 
mechaninio jų paviršiaus apdorojimo 
atliekos 

16 Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos - 

16 01 19 Plastikas 
Užterštas, kurio techniškai neįmanoma 
atskirti, išmontuoti, t.y. netinkamos 
perdirbimui atliekos 
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1 lentelės tęsinys 

Kodas* Pavadinimas Patikslintas apibūdinimas 

Didžiausias 
leidžiamas 

šalinti kiekis, 
t/m. 

1 2 3 4 

16 01 20 Stiklas 
Transporto priemonių stiklo atliekos 
netinkamos perdirbimui 

Viso 
2020÷2030 m. 

po 76450 

16 03 06 Organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 

Sugadintos ir panaudojimui 
netinkamos atliekos: acetatinis 
pluoštas, metalizuotas popierius, 
netinkamos naudoti gaminių partijos ir 
nenaudoti gaminiai bei kt organinės 
atliekos. 

17 
Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš 
užterštų vietų iškastą gruntą) 

- 

17 02 02 Stiklas 
Užterštas stiklas netinakmas 
perdirbimui 

17 02 03 Plastikas 
Užterštas plastikas netinkamas 
perdirbimui 

17 03 02 Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 
Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 
01 netinkami perdirbimui 

17 05 04 Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 
Gruntas ir akmenys, nenurodyti 
17 05 03 netinkama tolimesniam 
panaudojimui ar apdorojimui 

17 05 08 Kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 
Kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 
netinakma sertifikavimui 

17 06 04 
Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 
17 06 03 

Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 
06 01 ir 17 06 03 

17 08 02 
Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, 
nenurodytos 17 08 01 

Gipso izoliacinės statybinės 
medžiagos, nenurodytos 17 08 01 

17 09 04 
Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 

Užterštos mišrios  statybinės atliekos, 
kurios netinkamos perdirbimui ar 
panaudojimui 

19 

Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių ir iš 
nuotekų valymo įrenginių, esančių už jų 
susidarymo vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei 
pramonei skirto vandens ruošimo atliekos 

- 

19 01 02 
Iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra 
geležies 

Šlakas iš atliekų deginimo įrenginių 

19 01 12 Dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11 
Neapdoroti dugno pelenai ir šlakas iš 
bendro atliekų deginimo įrenginio 

19 01 16 Garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15 
Garo kalilų dulkės iš bendro atliekų 
deginimo įrenginio 

19 08 01 Grotų atliekos 
Nuotekų valymo įrenginių 
nepavojingos rūšiavimo  atliekos 

19 08 02 Smėliagaudžių atliekos 
Nuotekų valymo įrenginių 
smėliagaudžių atliekos 

19 12 05 Stiklo atliekos 
Užterštas netinakmas perdirbimui 
stiklas 

19 12 12 
Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos 
(įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 
1211 

Mechaninio atliekų apdorojimo 
atliekos 

20 
Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir 
panašios verslo, gamybinės ir organizacijų 
atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas 

- 

20 01 41 Kaminų valymo atliekos Suodžiai, pelenai 
20 02 02 Gruntas ir akmenys Gruntas ir akmenys 
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1 lentelės tęsinys 

Kodas* Pavadinimas Patikslintas apibūdinimas 

Didžiausias 
leidžiamas 

šalinti kiekis, 
t/m. 

1 2 3 4 

20 02 03 Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos 

Kapinių atliekos (vainikai, žvakės ir 
pan.), kitos buityje susidariusios 
biologiškai nesuyrančios atliekos savo 
sudėtimi panašios į mišrias 
komunalines, tačiau be biologiškai 
skaidžios dalies 

 

20 03 02 Turgaviečių atliekos 
Įvairios netinkamos perdirbti užterštos 
pakuotės ir gaminiai ir pan. 

20 03 03 Gatvių valymo liekanos Gatvių valymo atliekos (sąšlavos) 

20 03 06 Nuotakyno valymo atliekos 
Atliekos iš vandentiekio ir nuotekų 
tinklų, susidaro atliekant tinklų 
techninę priežiūrą. 

20 03 07 Didelių gabaritų atliekos 
Netinkamos naudoti (perdirbti) didelių 
gabaritų atliekos 

Pastaba: * - atliekų kodas nurodomas pagal LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 217 (su vėlesniais 
pakeitimais) „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999 ,Nr. 63-2065; aktuali redakcija). 

Veiklos metu naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai ir energetiniai ištekliai 
Pavojingos cheminės medžiagos atliekų rūšiavimo ir deponavimo sąvartyne metu nenaudojamos, jų 
naudojimas nenumatomas ir PŪV metu. Kvapų sklidimo iš atliekų mažinimui naudojamos šios 
priemonės: 

- Probiotikas „ProbioStopOdor“. Įterpiamas atliekų rūšiavimo linijoje. 

- Specialios sumontuotos technikos pagalba MA įrenginio pastate ir sąvartyno kaupe 
paskleidžiama dulksna preparato „Airborn 10“. 

Abi šios medžiagos priskiriamos nepavojingoms, tai patvirtinantys saugos duomenų lapai pridedami 
9 priede. 

Sąvartyno III-iosios sekcijos įrengimui bus naudojamos statybinės mineralinės medžiagos, polimerai 
ir kt. nepavojingoms priskiriamos medžiagos. 

Atliekų pakavimui naudojama viela (kipų surišimui) ir polietileno plėvelė (aukšto kaloringumo degiųjų 
atliekų ir antrinių žaliavų apvyniojimui). 

Nuotekų valymo metu bus naudojamos šios pavojingos medžiagoms priskiriamos medžiagos 
(medžiagų saugos duomenų lapai pridedami 9 priede): 

- Sieros rūgštis. Ženklinimas: signalinis žodis: pavojinga; pavojaus piktogramos: GHS05; 
pavojingumo frazės: H314 (smarkiai nudegina odą) 

arba    Druskos rūgštis. Ženklinimas: signalinis žodis: pavojinga; pavojaus piktogramos: GHS05 ir 
GHS07; pavojingumo frazės: H290 (gali ėsdinti metalus), H314 (smarkiai nudegina odą), 
H335 (gali dirginti kvėpavimo takus). 

 Vienu metu bus laikoma iki 10 m3 sieros arba druskos rūgšties, metinės sąnaudos sieks 50 m3. 
- Natrio šarmas. Ženklinimas: signalinis žodis: pavojinga; pavojaus piktogramos: GHS05; 

pavojingumo frazės: H290 (gali ėsdinti metalus), H314 (smarkiai nudegina odą). Vienu metu 
bus laikoma 0,02 m3, metinės sąnaudos sieks 0,1 m3. 

- Vandenilio peroksidas. Ženklinimas: signalinis žodis: pavojinga; pavojaus piktogramos: 
GHS05, GHS07; pavojingumo frazės: H302 (kenksminga prarijus), H315 (dirgina odą), 
H318 (smarkiai pažeidžia akis), H 332 (kenksminga įkvėpus), H335 (gali dirginti kvėpavimo 
takus), H412 (kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus). Vienu metu 
bus laikoma 0,2 m3, metinės sąnaudos sieks 1 m3. 
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- Membranų plovimo chemikalas Membrane Cleaner AA (rūgštinis). Ženklinimas: signalinis 
žodis: atsargiai; pavojaus piktogramos: GHS05; pavojingumo frazės: H314 (smarkiai 
nudegina odą), H318 (smarkiai pažeidžia akis). Vienu metu bus laikoma 1 m3, metinės 
sąnaudos sieks 5 m3. 

- Membranų plovimo chemikalas Membrane Cleaner C (rūgštinis). Ženklinimas: signalinis 
žodis: atsargiai; pavojaus piktogramos: GHS07; pavojingumo frazės: H315 (dirgina odą), 
H319 (sukelia smarkų akių dirginimą). Vienu metu bus laikoma 0,3 m3, metinės sąnaudos sieks 
1,5 m3. 

- Membranų ploviklis ir apsauginė priemonė Roprep. Ženklinimas: signalinis žodis: atsargiai; 
pavojaus piktogramos: GHS07; pavojingumo frazės: H315 (dirgina odą), H319 (sukelia 
smarkų akių dirginimą). Vienu metu bus laikoma 0,02 m3, metinės sąnaudos sieks 0,3 m3. 

Nuotekų valymo įrenginiuose naudojamas chemines medžiagas tieks įmonė, kuri vykdys nuotekų 
valymo įrenginių eksploatavimą ir priežiūrą bei su kuria dėl tokių darbų bus pasirašyta sutartis. 
Medžiagos bus atvežamos, supilamos į valymo įrenginių talpas ir atskirai nesandėliuojamos. Įrenginio 
talpos bus periodiškai papildomos, medžiagų atsargos sąvartyno teritorijoje saugomos nebus. 

Objekte naudojamos cheminės medžiagos bus tiekiamos, naudojamos ir tvarkomos pagal LR cheminių 
medžiagų ir preparatų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 36-987, suvestinė galiojanti redakcija), 2006m. 
gruodžio 18d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių 
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiu Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiu Tarybos reglamentą 
(EEB) 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 (toliau Reglamentas (EB) 
Nr.1907/2006).  

Objekto eksploatacijos metu nenumatoma naudoti radioaktyvių medžiagų. 

Sąvartyno ir MA įrenginio eksploatacijos metu iš gamtos išteklių naudojamas vanduo (darbuotojų 
buities poreikiams ir autotransporto ratų plovimui). PŪV metu darbuotojų skaičius nebus didinamas, 
nepakis ir per dieną atvykstančio autotransporto srautai, tad vandens sąnaudų pokytis nenumatomas. 
Kitų gamtos išteklių statybos (III-iosios sekcijos įrengimo) ir eksploatacijos metu naudoti 
neplanuojama. 

Sąvartyno naujos sekcijos įrengimo metu numatoma naudoti iš teritorijoje gaunamą elektros energiją. 
Statybos darbų metu bus naudojamos dyzelinu varomos transporto priemonės, kurą (kaip ir šiuo metu) 
joms atveš pagal sutartį atvažiuojanti autocisterna. 

Sąvartyno eksploatacijos metu naudojama elektros energija, kuri gaunama iš esamų AB ESO tinklų. 
Atliekų apdorojimui, transportavimui, tankinimui, perstumdymui kaupuose, sąvartyno šlaitų 
formavimui bei perdengimams naudojamas dyzelinis autotransportas. Dyzelinis kuras atvežamas 
auotcisterna. Kiti energijos ištekliai veiklos metu nenaudojami. 

Autotransportas į teritoriją įleidžiamas darbo dienomis 06.00-22.00 val., šeštadieniais – 06.00-18.00 
val., sekmadieniais – 06.00-16.00 val. Mechaninis atliekų rūšiavimas vykdomas darbo dienomis 06.00-
22.00 val. (kai darbas vykdomas dvejomis pamainomis; dirbant viena pamaina darbas vykdomas iki 
15.00 val.). Vienu metu sąvartyno teritorijoje dirba iki 28 darbuotojų, PŪV metu darbuotojų poreikis 
nekis. PŪV metu objekto darbo režimas ir laikas nesikeis. 

3.3. Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir 
įrenginių išdėstymo planas 

Žemės sklype esančių pagrindinių statinių išdėstymas objekto teritorijoje parodytas 1 pav. 

Didžiąją žemės sklypo ploto dalį užima sąvartyno kaupas, kuriame deponuojamos perdirbimui, 
deginimui ar kitokiam panaudojimui netinkamos atliekos. Vadovaujantis 2019-09-20 atliktais 
geodeziniais matavimais, sąvartynu padengtos teritorijos plotas yra 74 768 m2, sąvartynu padengtos 
teritorijos tūris – 1 214 356 m3. 
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1 pav. Sąvartyno teritorijos schema 

Atliekos rūšiuojamos komunalinių atliekų MA infrastruktūros techniniame pastate (un. Nr. 4400-
3945-4850). Pastatas metalo su karkasu konstrukcijos, jo plotas – 3323,59 m2. MA įrenginio pastate 
yra išskirtos trys atliekų tvarkymo zonos: nerūšiuotų atliekų priėmimo patalpa (908,62 m2), atliekų 
rūšiavimo patalpa (1927 m2) ir biologiškai skaidžių atliekų laikymo patalpa (356,5 m2). Pagrindinių 
technologinių įrenginių išdėstymo pastate planas pridedamas 8 priede.  

Išrūšiuotų atliekų saugojimui įrengta 450 m2 ploto stoginė (un. Nr. 4400-3947-1704). 

MA pastate dirbančių darbuotojų buitinės ir poilsio patalpos įrengtos administraciniame pastate (un. 
Nr. 4400-3800-9611). Dviaukščio, metalo su karkasu konstrukcijų pastato bendras plotas yra 
390,51 m2. 
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Kitų sąvartyno darbuotojų buitinės ir pagalbinės patalpos įrengtos tarnybiniame-buitiniame-kontrolės 
pastate (un. Nr. 4400-0915-7540). Šalia šio pastato yra priestatas nuotekų valymo įrenginiams. Šiame 
priestate sumontuotų įrenginių išdėstymo planas pridedamas 8 priede. 

Klaipėdos regioniniame sąvartyne išskirtų atliekų laikymo ir tvarkymo zonų schema parodyta 2 pav. 

 
2 pav. Sąvartyno atliekų laikymo ir tvarkymo zonų schema 

Sąvartyno eksploatacijos metu naudojamos technologijos 
Šiukšliavežiais surinktos atliekos į sąvartyną atvežamos pro sargo saugomus vartus. Visos atvežtos 
atliekos vizualiai tikrinamos ir sveriamos automobilinėmis svarstyklėmis. Rūšiavimui netinkamos 
atliekos (gamybinės ir pan.) vežamos tiesiai į atliekų deponavimo vietą sąvartyno kaupe (I-oji ir II-oji 
sekcijos). Likusi dalis atliekų (mišrios ir kitos komunalinės atliekos; 20 03 01 – 20 03 99), vežamos 
prie mechaninio apdorojimo (toliau – MA) įrenginio ir išpilamos į krūvą. 

Atliekų mechaninis rūšiavimas: 
MA įrenginio paskirtis – iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirti: antrines žaliavas (popierius ir 
kartonas (19 12 01) ir jų pakuotės (15 01 01); kombinuotosios pakuotės (15 01 05); juodieji metalai 
(19 12 02); spalvotieji metalai (19 12 03); metalinės pakuotės (15 01 04); plastikai ir guma (19 12 04); 
plastikinės (kartu su PET) pakuotės (15 01 02); stiklas (19 12 05) ir jo pakuotės (15 01 07); medinės 
pakuotės (15 01 03)); atliekas, nebetinkančias perdirbimui, tačiau turinčias energetinę vertę (atgautas 
kietasis kuras, kurio kaloringumas ≥ 11 MJ/kg, drėgnumas ≤ 35 %) (19 12 10); biologiškai skaidžias 
atliekas, kurios toliau naudojamos kaip žemo kaloringumo degiosios atliekos (kaloringumas ≥ 6 
MJ/kg, drėgnumas ≤ 65 %) (19 12 12); inertines atliekas (smėlį, akmenis, žemę) (19 12 09), atsitiktinai 
su mišriomis komunalinėmis atliekomis patenkančias stambių gabaritų atliekas (20 03 07); 
nebenaudojamą elektros ir elektronikos įrangą (nenurodyta 16 02 09-16 02) (16 02 14); atliekų 
rūšiavimo metu susidariusias atliekas, nebetinkamas naudojimui ir energijai gauti (19 12 12). 

Išrūšiuotos atliekos pagal poreikį pakuojamos į kipas, presuojamos, suberiamos į konteinerius arba 
kaupus. Atliekos, iki perdavimo Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre registruotiems 
perdirbėjams, saugomos atviroje saugojimo aikštelėje (plotas 600 m2) arba dengtoje stoginėje (plotas 
485 m2). 
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MA įrenginio pastate yra išskirtos trys atliekų tvarkymo zonos: nerūšiuotų atliekų priėmimo patalpa 
(908,62 m2), atliekų rūšiavimo patalpa (1927 m2) ir biologiškai skaidžių atliekų laikymo patalpa 
(356,5 m2). Mišrios komunalinės atliekos (20 03 01) atvežamos ir išpilamos nerūšiuotų atliekų 
priėmimo patalpoje ant grindinio. Maksimaliai šioje patalpoje galima laikyti iki 450 t nerūšiuotų 
atliekų. Atliekų iškrovimo zonoje stambiagabaritinių atliekų atskyrimui dirba du ratiniai 
autokrautuvai: vienas - su kaušu (toliau – fronatlinis krautuvas), kitas - su griebtuvu (toliau – greiferis). 
Atskirtos stambiagabaritinės atliekos (20 03 07) laikomos konteineriuose ir perduodamos tokių atliekų 
tvarkytojams. Smulkesnės nei 800 mm mišrios komunalinės atliekos pakraunamos į priėmimo zonoje 
esantį smulkintuvą, kuris smulkina didesnes nei 300 mm atliekas. Susmulkintos atliekos juostiniu 
transporteriu paduodamos į būgninį sijotuvą, kuriame išrūšiuojamos į dvi frakcijas: 0-80 mm frakciją 
(vyrauja biologiškai skaidžios atliekos) ir 80-300 mm frakciją (vyrauja antrinės žaliavos ir degiosios 
atliekos). 

Prasijotos atliekos atskirais konvejeriais gabenamos į atliekų rūšiavimo patalpą. Čia smulkioji frakcija 
vibracinio sijotuvo pagalba dar papildomai išskirstoma į inertinę (0-10 mm dydžio) ir biologiškai 
skaidžią (10-80 mm dydžio). Atskirta inertinė frakcija (19 12 09) kaupiama konteineriuose ir 
naudojama sąvartyno perdengimui. Iš biologiškai skaidžios frakcijos elektromagnetu pašalinami 
juodieji metalai (19 12 02), kurie kaupiami konteineriuose ir tolimesniam tvarkymui perduodami 
metalo laužo tvarkytojams. 

Stambesnioji (80-300 mm) frakcija balistinio atskirtuvo pagalba suskirstoma į tūrinę/sunkiąją (3D) 
frakciją (buteliai, skardinės, dėžutės, plastikinė, metalinė ar kombinuota pakuotė ir pan.) ir 
plokščiąją/lengvąją (2D) frakciją (popierius ir kartonas, plastikai, sausa tekstilė, mediena, guma ir kt.). 
Toliau iš 3D frakcijos elektromagnetu atskiriami juodieji metalai (19 12 02), o indukcinės srovės 
atskrituvu – spalvotieji metalai (19 12 03). Plastiko aukšto ir žemo kaloringumo frakcijos (19 12 10; 
19 12 12) iš 3D atliekų srauto atskiriamos optiniu separatoriumi su artimųjų infraraudonųjų spindulių 
(NIR) sistema, atskirtos frakcijos toliau dar rūšiuojamos rankiniu būdu. 

2D frakcija rūšiuojama rankinio rūšiavimo kabinoje. Čia atskiriamos šios frakcijos: popierius/kartonas 
(15 01 01, 19 12 01), stiklas (15 01 07, 19 12 05), polietilenas, PET (15 01 02, 19 12 04), mediena (15 
01 03). Atskirtos atliekos presuojamos į kipas (parametrai h=0,75 m, w=1,1 m, l= 1÷2 m) arba dedamos 
į konteinerius (jei technologiškai jų presavimas yra nebūtinas arba negalimas). Tiek kipos, tiek 
nepakuotų atliekų konteineriai laikomi stoginėje. Aukšto kaloringumo degiosios atliekos ir 
perdirbimui tinkamos antrinės žaliavos uždengiamos plėvele ir kartu su atliekomis, kurių kokybei 
įtakos neturi krituliai, saugomi atviroje specialiai įrengtoje aikštelėje. Atrūšiuotos naudojimui ir 
energijai gauti nebetinkamos atliekos, išskyrus sąvartyne toliau naudojamas mineralines medžiagas, 
išvežamos į sąvartyną šalinimui. 

Į biologiškai skaidžių atliekų (toliau – BSA) laikymo patalpą – 840 m3 talpos bunkerį – transportuojama 
po vibracinio sijotuvo likusi BSA frakcijos dalis, iš kurios atskirti juodieji metalai. Maksimaliai šioje 
patalpoje laikoma iki 6700 t BSA, dar 300 t BSA gali būti laikoma lauke (uždengtos arba konteineryje). 
BSA, kurių drėgnumas < 65 % ir kaloringumas ≥6 MJ/kg, tinkamos energijai (19 12 12) gauti ir 
perduodamos UAB „Fortum Klaipėda“ sudeginimui. Po rūšiavimo atliekos supakuojamos į polietileno 
plėvelę arba sukraunamos į uždarus konteinerius. 
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Atliekų šalinimas kaupe: 
Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos nepavojingos ir stabilios, chemiškai 
nereaguojančios atliekos, surinktos iš fizinių ir juridinių asmenų. Atliekos į sąvartyną atvežamos 
specialiuoju autotransportu – šiukšliavėžėmis, konteineriais arba kitu transportu, tinkamu atliekoms 
vežti. Per dieną atliekas vidutiniškai atveža apie 70-80 transporto priemonių. Visos atvežtos į sąvartyną 
atliekos vizualiai tikrinamos ir sveriamos automobilinėmis svarstyklėmis. Atliekos, netinkamos 
rūšiavimui (gamybinės ir pan.) vežamos tiesiai į atliekų deponavimo vietą sąvartyno kaupe (šiuo metu 
I, II sekcija, o antru etapu III sekcija). Fiziniai ir juridiniai asmenys atvežę atliekas lengvąja transporto 
priemone bei iškilus būtinybei (nelaimingas atsitikimas, gaisras, netinkamos oro sąlygos ir pan.), kad 
nesustotų atliekų priėmimas, sąvartyne atliekos laikinai gali būti išpilamos į tam numatytą vietą, t. y. 
didelės talpos konteinerius esančius sąvartyno teritorijos apačioje, kurie vėliau bus nuvežti į 
deponavimo ir/ar naudojimo vietą. Atliekos tarpusavyje nemaišomos. Jos į konteineirius dedamos 
pagal jų kilmę. Atliekos konteineriuose laikomos iki prisipildymo, bet ne ilgiau 72 val. Išpylus atliekas 
sąvartyno kaupe ir pastebėjus, kad jos netinka šalinimui (pvz.: asbesto turinčios atliekos ar atliekos 
tinkamos rūšiavimui), tuomet jos sukraunamos ir nuvežamos į kitus teritorijoje esančius įrenginius. 
Sąvartyno kaupe išpiltos tinkamos šalinimui atliekos pervažiuojamos tankintuvu „Tana 320 eco“, jas 
smulkinant ir sutankinant. Atliekos paskirstomos numatytame plote maždaug 30 cm storiu (bendras 
atliekų sluoksnio aukštis apie 2 m; atliekų sluoksnis susideda iš pasluoksnių: 3x60 cm+20 cm (tarpinis 
uždengimas)). Tankintuvo judėjimo kryptis turi būti lygiagreti užpildymo ploto krypčiai (bet ne 
statmenai). Kraštinėse briaunose ir tarpiniuose šlaituose atliekos deponuojamos „skersine“ kryptimi. 
Tarp atliekų pasluoksnių turi būti įrengimai tarpiniai uždengimai. 

Darbo dienos pabaigoje atliekos sutvarkomos taip, kad kiek įmanoma nekeltų neigiamo poveikio 
aplinkai. Jei deponuojant atliekas nepavyko suformuoti pakankamai tvirto paviršiaus ir vėjas gali 
išnešioti popierių, plėveles ir pan., tą dieną deponuotas atliekas būtina papildomai uždengti. 
Kasdieniam atliekų sluoksnių uždengimui naudojama mineralinė medžiaga, dugno pelenai (šlakas), 
netinkamos perdirbimui statybinės atliekos ar į jas pan. bei kitos įvairios gamybinės atliekos, kurios 
turi mažiau lengvų dalelių. Uždengimas pradedamas tik tada, kai atitinkamuose deponavimo 
sluoksniuose pasiekiamas vienodas aukštis. Siekiant optimaliai išnaudoti turimą kaupo tūrį ir 
minimaliai atlikti atliekų perkėlimo darbus, jau eksploatacijos metu formuojami kaupo kontūrai. 
Įrengti kraštiniai pylimai atlieka ne tik kaupo stabilizavimo funkciją, bet ir atriboja atskirus atliekų 
deponavimo plotus bei pristabdo tiesioginę sąvartyno dujų migraciją išorine kryptimi.  

Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne numatoma įrengti bei eksploatuoti III-iąją 
sąvartyno sekciją. Įrengus papildomą sekciją, sąvartyne susidarančių, naudojamų, šalinamų ar laikomų 
atliekų kiekiai nepakis. III-iojoje sąvartyno sekcijoje bus taikoma analogiška esamai atliekų 
deponavimo technologija: kaupe išpiltos tinkamos šalinimui atliekos pervažiuojamos tankintuvu 
„Tana 320 eco“, jas smulkinant ir sutankinant. Atliekos paskirstomos numatytame plote maždaug 
30 cm storiu (bendras atliekų sluoksnio aukštis apie 2 m; atliekų sluoksnis susideda iš pasluoksnių: 
3x60 cm+20 cm (tarpinis uždengimas)). Tankintuvo judėjimo kryptis turi būti lygiagreti užpildymo 
ploto krypčiai (bet ne statmenai). Kraštinėse briaunose ir tarpiniuose šlaituose atliekos deponuojamos 
„skersine“ kryptimi. Tarp atliekų pasluoksnių turi būti įrengimai tarpiniai uždengimai.  

Darbo dienos pabaigoje atliekos turi būti sutvarkytos taip, kad kiek įmanoma nekeltų neigiamo 
poveikio aplinkai. Jei deponuojant atliekas nepavyko suformuoti pakankamai tvirto paviršiaus ir vėjas 
gali išnešioti popierių, plėveles ir pan., tą dieną deponuotas atliekas būtina papildomai uždengti. 
Kasdieniam atliekų sluoksnių uždengimui naudojama mineralinė medžiaga, dugno pelenai (šlakas), 
netinkamos perdirbimui statybinės atliekos ar į jas pan. bei kitos įvairios gamybinės atliekos, kurios 
turi mažiau lengvų dalelių. Uždengimas turi būti pradedamas tik tada, kai atitinkamuose deponavimo 
sluoksniuose pasiekiamas vienodas aukštis. 
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Numatomas sąvartyno III-iosios sekcijos, kaip ir viso bendro sąvartyno kaupo, aukštis bus iki 35 m. 
Tai atitinka parengtų ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir bus įtvirtinta šiuo 
metu rengiamame Klaipėdos regiono atliekų sąvartyno II statybos etapo III-iosios sekcijos įrengimo 
techniniame projekte. Toks sąvartyno kaupo aukštis numatytas ir anksčiau parengtuose techniniuose 
projektuose, poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentacijoje. Pirmuose dvejose sekcijose 
numatoma sutalpinti apie 0,943 mln. m3 atliekų. Įrengus trečiąją sekciją bendras sąvartyno talpumas 
sudarys apie 1,65 mln. m3 atliekų, t.y. III sekcijoje numatoma sutalpinti 0,707 mln. m3 atliekų. I etape 
numatoma deponuoti 1,5 mln. t nepavojingų atliekų (užpildomos I-oji ir II-oji sąvartyno sekcijos), o 
II etape –numatoma deponuoti 1 mln. t nepavojingų atliekų (užpildoma III-ioji sąvartyno sekcija). 

Statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcija: 
Atliekos, turinčios asbesto (17 06 01*, 17 06 05*), vežamos tiesiai į inertinių atliekų šalinimo sekciją. 
Inertinių atliekų sąvartyno dugnas yra aukščiau kaip 1 m maksimalaus gruntinio vandens lygio. 
Pagrindas ir šonai įrengti iš nelaidaus dirbtinio mineralinio sluoksnio, kuris užtikrina pakankamą 
dirvožemio ir požeminio vandens apsaugą nuo teršimo. Nelaidaus dirbtinio mineralinio sluoksnio 
filtracijos koeficientas ne didesnis kaip 10-7 m/s, storis – ne mažesnis kaip 0,5 m. Ant gerai sutankinto 
ir išlyginto 30 cm mineralinio sluoksnio klojamas dirbtinio geosintetinio molio paklotas (ne mažiau 
kaip 5 mm storio), kurio pralaidumas/hidraulinis savasis laidumas yra 2x10-11 m/s. Ant geosintetinio 
molio pakloto įrengtas 30 cm apsauginis mineralinis (smėlio) sluoksnis. Ant šio pagrindo kraunamos 
atliekos. Ne aukštesnis kaip 4 m maišų su asbestu atliekų sluoksnis užpilamas grunto ar mineralinės 
medžiagos sluoksniu (ne mažesniu nei 1 m storio). Ant asbesto turinčių atliekų ekskavatorius 
užvažiuoja tik įsitikinęs, kad gruntas ar mineralinė medžiaga visiškai padengė asbesto atliekas. 

Statybinės ir izoliacinės atliekos, turinčios asbesto, priimamos iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir 
organizacijų. tai atliekos savo sudėtyje turinčios asbesto, kurių konsistencija negali būti dulkių ir 
plaušo pavidalu. Juridiniai ir fiziniai asmenys į sąvartyną statybines ir izoliacines atliekas, turinčias 
asbesto, atveža uždengtas, siekiant išvengti asbesto plaušelių sklaidos aplinkos ore. Asbesto turinčių 
atliekų pakuotės atidžiai apžiūrimos priėmimo metu, įsitikinant, kad jos nepažeistos. Po to, minėtos 
atliekos pasveriamos ir iškraunamos sąvartyno darbuotojų nurodytoje statybinių ir izoliacinių atliekų, 
turinčių asbesto, šalinimui atskiroje sekcijoje skirtoje vietoje. Asbesto turinčios atliekos iš jas 
atgabenusios transporto priemonės į šalinimo vietą (ar šalia jos) sekcijoje perkeliamos ypač atsargiai, 
kad neplyštų pakuotė ir nepasklistų kenksmingos asbesto dulkės. Jei iškrovimo metu aptinkamos 
pažeistos pakuotės, t.y. asbesto plaušeliai yra atviri, jie sudrėkinami ir sudedami į dvigubus 
polietileninius maišus. Asbesto turinčios atliekos šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, 
eksploatavimo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nurodytus reikalavimus. 

Dugno pelenų (šlako) laikymas ir perdirbimas: 
Iš UAB „Fortum Klaipėda“ bendro atliekų deginimo įrenginio atvežti nepavojingi dugno pelenai 
(šlakas) laikomi (R13) ant sąvartyno II sekcijos kaupo (aikštelė specialios technikos pagalba (atliekų 
tankintuvu, traktoriumi, buldozeriu) buvo nustumdyta, sutankinta, perdengta 1 metro storio smulkintu 
statybiniu laužu ir išlyginta). Laikoma (saugoma) ne daugiau kaip 90 000 t, o vienu metu iki 60 000 t 
dugno pelenų ir šlako atliekų. Aikštelės centro koordinatės x-6169912, y-327547. Atliekos laikomos 
ne ilgiau kaip 3 metus.  

Mobilus pelenų (šlako) apdorojimo ir paruošimo tolimesniam naudojimui įrenginys yra pastatytas ant 
sąvartyno II sekcijos kaupo (pietinėje dalyje), esamoje dugno pelenų (šlako) laikymo aikštelėje su visa 
būtina infrastruktūra (elektra, vandentiekis, filtrato surinkimo sistema). Dugno pelenų (šlako) 
apdorojimo įrenginio plotas (40 x 40) apie 1600 m2, svoris – 50 t. Bendras esamos nepavojingų dugno 
pelenų (šlako) laikymo aikštelės plotas 20 000 m2. 
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Susidariusios juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos iki perdavimo atliekų tvarkytojams laikomos 
antrinių žaliavų aikštelėje esančioje dugno pelenų (šlako) laikymo aikštelės teritorijoje. Technologinio 
proceso metu gautos tolimesniam naudojimui (perdirbimui) netinkamos apdorojimo atliekos (19 12 
12) (apie 2 proc. nuo neapdorotų pelenų (šlako) kiekio) naudojamos Klaipėdos regiono nepavojingų 
atliekų sąvartyne. 

Degiųjų atliekų laikymas: 
Dabartinėje dugno pelenų (šlako) aikštelėje, kuri užima 2 ha plotą ant sąvartyno II sekcijos, bus 
vežamos iš MA gamyklos ir laikomos supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos. Aikštelė yra 
įrengta taip – 2 ha ploto teritorija buvo sutankina specialios technikos pagalba (atliekų tankintuvu, 
traktoriumi, buldozeriu) ir išlyginta bei perdengta 1 metro storio smulkintu statybiniu laužu. Aikštelės 
centro koordinatės x – 6169912, y – 327547. Aikštelė bus įrengta ir pažymėta (skiriamaisiais ženklais), 
užtikrinant, kad degiosios atliekos nesimaišys su šalinamomis atliekomis. Atliekų laikymo dalyje 
nebus vykdoma atliekų šalinimo veikla. Supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos bus kraunamos 
eilėmis. Aikštelės projektinis pajėgumas 10 000 t/m. Vienu metu bus laikoma ne daugiau kaip 5 000 t 
degiųjų atliekų. 

Atliekos bus pakuojamos ir laikomos tik kokybės reikalavimus atitinkančioje plėvelėje. Iškrovimo į 
aikštelę metu pastebėjus plėvelės įplyšimus – supresuota kipa bus vežama atgal į MA įrenginį 
perpakavimui. Siekiant išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai bus naudojamas 
papildomas plėvelės sluoksnis. Degiųjų atliekų laikymo aplinkosauginiai reikalavimai atitiks LR 
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl Atliekų 
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymas 
Statybos ir griovimo atliekos bus priimamos tiesiogiai į aikštelę pagal sudarytas sutartis. Atvežtos 
statybos ir griovimo atliekos pirmiausiai įvertinamos vizualiai. Po to minėtos atliekos pasveriamos 
automobilinėmis metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis. Pasverta transporto priemonė išpila 
apdorojimui skirtas atliekas numatytoje sandėliavimo vietoje. Minėta veikla bus atliekama atviroje 
lauko aikštelėje. Taip pat, siekiant apsaugoti aplinkos poveikiui neatsparias tvarkomas atliekas nuo 
atmosferinių kritulių įtakos bei riboti dulkių sklaidą, o taip pat neleisti vėjui ir paukščiams išnešioti 
smulkiosios atliekų frakcijos, aikštelė bus aptverta lengvos konstrukcijos kilnojamu atitvaru, kurio 
šoninės ir viršaus dangos esant poreikiui gali būti nuimamos/pakeliamos. Perdirbimo metu bus 
gaunama produkcija - skirtingų frakcijų skalda ir atsijos. Iš statybos ir griovimo objektų gautos atliekos 
ne visada bus paruoštos perdirbimui, todėl ekskavatorius su hidraulinėmis žnyplėmis jas paruoš 
perdirbimui, t.y. susmulkins iki reikiamo dydžio segmentų, kuriuos būtų galima krauti į perdirbimo 
įrenginį. Atliekos, kurių kodai 17 01 01 (betonas), 17 01 02 (plytos), 17 09 04 (mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03) bus perdirbamos į skaldą. Gauta 
produkcija – skalda ir atsijos, sandėliuojamos aikštelėje šiam tikslui skirtoje vietoje. 

Perdirbant gelžbetonio atliekas susidarys juodųjų metalų liekanos. Juodojo metalo liekanos bus 
atskiriamos magnetiniu transporteriu, esančiu virš trupintuvo galinio transporterio. Iš perdirbamų 
gelžbetonio atliekų išgautas juodųjų metalų laužas bus parduodamas šią atlieką tvarkančiai įmonei, 
kuri savo konteineriu ir lėšomis transportuos jas į tvarkymo vietą. 

Perdirbant statybines ir griovimo atliekas, pakraunant skaldą, galimas dulkėjimas, ypač vasaros 
laikotarpiu. Numatoma, kad per metus dulkių sklidimui palankios meteorologinės sąlygos bus 8 
mėnesius. Siekiant sumažinti dulkių sklaidą aikštelėje bus naudojamos šios priemonės: 

a) visa sandėliuojamo statybinių ir griovimo atliekų zona nuolat drėkinama vandeniu, išskyrus 
žiemos laikotarpiu; 

b) visa sandėliuojamo statybinių ir griovimo atliekų zona bus aptverta lengvos konstrukcijos 
kilnojamu atitvaru su pakeliamomis šoninėmis ir viršaus dangomis; 

c) įrengiama drėkinimo sistema trupinimo įrenginyje; 
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d) išvažiuojančios transporto priemonės su skalda privalo būti su uždangalu. 

Visi statybinių ir griovimo atliekų perdirbimo darbai bus atliekami naudojant specialų įrenginį. Šio 
įrenginio maksimalus našumas: iki 125 t/val. (priklausomai nuo statybinių ir griovimo atliekų (laužo) 
segmentų dydžio, kuo šie segmentai smulkesni, tuo trupinimo įrenginio našumas didesnis). 
Maksimalūs trupinamų atliekų segmentų matmenys–1,0x1,0x0,4 m. 

Objekte numatoma apdoroti medienos atliekas (statybinė mediena iš griaunamų objektų) ir didžiąsias 
atliekas, susidarančias statybos, griovimo bei rekonstrukcijos objektuose. Bus apdorojamos tik 
nepavojingos medienos atliekos, identifikavus ir vizualiai įvertinus, kad medienos atliekos nebūtų 
užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis (impregnantais, dažais, lakais, alyva ir pan.). 
Užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis medienos atliekos nebus priimamos atliekų 
tvarkymo aikštelėje. Nepavojingas medienos ir didžiąsias atliekas numatoma apdoroti medienos 
smulkintuvu, atliekas pakraunant krautuvu. Iš objektų nepavojingos medienos atliekos bus vežamos į 
bazę, medienos atliekų laikymo zonoje išverčiamos ir smulkinamos. 

Griovimo medienos atliekos bus tvarkomos vadovaujantis standartais LST EN ISO 17225-1:2014 
„Kietasis biokuras. Kuro specifikacijos ir klasės. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ ir LST EN ISO 
17225-4:2014 „Kietasis biokuras. Kuro specifikacijos ir klasės. 4 dalis. Rūšiuotos medienos skiedros“. 
Vadovaujantis šiais standartais, mechaniniu būdu apdorojant atliekas iš karto bus pagaminamas 
produktas: 150-300 mm dydžio skiedros (biokuras). 

Atliekų laikymo ir tvarkymo zonų išdėstymo schema parodyta 2 pav. (14 psl.). Visos atliekų laikymo 
ir tvarkymo zonos bus padengtos vandeniui nelaidžia danga. Nuo šių teritorijų paviršinės nuotekos bus 
surenkamos, kaupiamos rezervuare ir valomos nuotekų valymo įrenginiuose. Teritorijoje, kurioje bus 
laikomos ir tvarkomos atliekos bus pažymėtos zonų ribos tam, kad atliekos nepatektu į kitas zonas. 

Sąvartyno nuotekų tvarkymo technologija 
Šiuo metu surinktas filtratas, kartu su buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų plovimo, paviršinėmis 
nuotekomis nuo galimai taršios teritorijos, yra kaupiamos į 300 m3 talpos kaupimo rezervuarą ir iš jo 
atiduodamos į AB „Klaipėdos vanduo“ centralizuotus tinklus. Įrengus ir pradėjus eksploatuoti III-iąją 
sekciją, numatoma naudotis įrengta filtrato surinkimo sistema – filtrato drenažu ir filtrato siurblinėmis.  

Nevalytas filtratas kartu su buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų plovimo, paviršinėmis nuotekomis nuo 
galimai taršios teritorijos, bus valomas sumontuotose bet iki šiol nenaudotuose filtrato ir nuotekų 
valymo įrenginiuose. Sąvartyno filtrato ir nuotekų valymo įrenginys yra pilnai automatizuotas, visi 
technologiniai procesai kontroliuojami technologinio valdiklio - programos pagalba. Sąvartyno filtrato 
valymo įrenginys automatiškai užtikrins stabilią bei nekintančią sąvartyno filtrato valymo proceso 
kokybę, priklausomai nuo įeinančio sąvartyno filtrato kintančios taršos rodiklių bei gali dirbti pilnai 
automatiniu režimu nepertraukiamai visą parą. Filtrato valymo principinė schema parodyta ištraukoje 
iš techninio darbo projekto, kuri pridedama 8 priede. Filtrato valymo pagrindiniai etapai: filtrato 
kaupimas (surinkimas) ir paskirstymas, filtrato valymas, koncentrato ir filtrato panaudojimas 
sąvartyno kaupo drėkinimui (recirkuliacija), degazacijos produktų valymas biofiltre ir išvalyto filtrato 
išleidimas į aplinką. 

Nuotekų valymo įrangos sudėtinės dalys: 

- Filtrato priėmimo talpyklos ir pH kondicionavimo sistema; 
- Rūgšties laikymo talpa; 
- Švaraus/išvalyto vandens buferinė kaupimo talpa; 
- Valymo įrenginio praplovimo sistemos; 
- Talpos šarminiam plovikliui ir rūgštiniam plovikliui laikyti; 
- Inhibitoriaus dozavimo sistema; 
- Smėlio filtratas su orapūte ir atbulinio praplovimo sistema; 
- Žvakinių filtrų sistema; 
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- Atvirkštinės osmosės sąvartyno filtrato valymo įrenginys; 
- Degazatorius su orapūte; 
- Automatinio valdymo ir kontrolės sistema. 

Surinktas filtratas, kartu su buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų plovimo, paviršinėmis nuotekomis nuo 
galimai taršios teritorijos, bus nukreipiamas į minėtą 300 m3 talpos kaupimo rezervuarą. Rezervuare 
gali būti sukaupiamas 2–3 dienų filtratas.  

Filtrato ir nuotekų pirminio apdirbimo pakopa. Sąvartyno filtratas ir nuotekos paduodamas į 
priėmimo-kondicionavimo talpyklų sistemą, kurią sudaro dviguba lygiagrečių talpų sistema. Prieš 
patenkant į priėmimo talpyklas išmatuojamas filtrato, nuotekų elektrinis laidis, pH, bei temperatūra. 
Automatika kontroliuoja keturis filtrato, nuotekų priėmimo talpyklų lygius. Filtrato, nuotekų maišymo 
sistemoje yra matuojamas kondicionuojamo sąvartyno filtrato, nuotekų pH bei temperatūra. Po to 
filtratas ir nuotekos patenka į smėlio filtrą, o po jo filtratas ir nuotekos patenka į žvakinių filtrų sistemą. 
Abu šie filtrai pilnai automatizuoti: jų valymas ir darbo kontrolė vykdoma automatiškai. 

Pirmoji membraninio valymo pakopa. Iš žvakinių filtrų sistemos sąvartyno filtratas ir nuotekos patenka 
į aukšto slėgio siurblį. Prieš aukšto slėgio siurblį yra matuojamas slėgis, kad apsaugoti siurblį nuo 
galimo sauso veikimo ir sugadinimo. Prieš patenkant į membranų modulius yra matuojamas filtrato ir 
nuotekų elektrinis laidis, temperatūra, filtrato ir nuotekų srautas prieš modulius, slėgis, permeato 
srautas, elektros laidis, temperatūra bei slėgis po moduliu. Moduliuose matuojamas pH ir temperatūra. 
Visi išmatuoti dydžiai yra apdorojami procesų valdiklyje ir tokiu būdu reguliuojamas srautas per 
membranas keičiant slėgį sistemoje. 

Antroji membraninio valymo pakopa. Automatizavimas yra identiškas kaip ir pirmojoje membraninio 
valymo pakopoje. 

Talpų sistema. Visų įrenginių talpų lygiai yra kontroliuojami lygio davikliais, informacija apdorojama 
procesų valdiklyje. Visų talpyklų lygiai pilnai atsispindi procesų vizualizatoriuje. 

Vidutinio darbinio slėgio atvirkštinio osmosės įrenginio membranų modulių konstrukcija ir veikimas. 
Sąvartyno filtrato ir nuotekų valymo įrenginys yra sukonstruotas atviro kanalo tipo konstrukcijos 
membranų modulių pagrindu. Šis membranų modulis sudarytas iš hidraulinių diskų sumautų ant 
centrinio įtempimo strypo. Membranos yra išdėstytos tarp dviejų hidraulinių diskų. Membranos 
plokštelė yra sudaryta iš dviejų atskirų išorinėje pusėje sulydytų membranų. Filtratas ir nuotekos 
turbulentiškai teka per kiekvieną iš membranų išilgai viso membranų modulio, t.y. filtratas ir nuotekos 
praeina per visas modulyje esančias membranas. Švarus vanduo, perspaustas per membraną, patenka 
į erdvę tarp membranų ir iš kur išeina per vidinį hidraulinio disko kanalą. Filtrate ir nuotekose esančios 
priemaišos negali praeiti pro membranos barjerą, todėl koncentruojasi. Sukoncentruotos priemaišų 
liekanos zona ir švaraus išvalyto vandens zona atskiriama tarpine, kuri yra tarp membranos ir 
hidraulinio disko. Atviro kanalo tipo membranų modulio konstrukcija leidžia užtikrinti labai paprastą 
ir lengvą pačių membranų priežiūrą. Tam tikslui reikia atpalaiduoti hidraulinius diskus laikantį varžtą 
ir viena po kito nuimti hidraulinius diskus bei apžiūrėti membranas. Tokia konstrukcija tai pat užtikrina 
nebrangų ir paprastą membranų pakeitimą. Filtratas, įėjęs i modulį per padavimo angą tolygiai 
pasiskirsto ir teka tarp hidraulinių diskų paketo ir modulio sieneles į kitą modulio pusę, kur per angas 
patenka į hidraulinių diskų ir membranų paketo vidų. Toliau filtratas ir nuotekos teka išilgai kiekvieno 
hidraulinio disko ir keisdamas kryptį 180 laipsniu kampu apteka kiekvieną membraną. Modulyje yra 
viso 209 membranos. Filtratui ir nuotekoms tekant išilgai membranos, vandens molekules difunduoja 
per membranos pagalvėlės vidų. Švariam vandeniui pasišalinant, filtrate ir nuotekose esančios 
priemaišos koncentruojasi. Tokiu būdu švarus vanduo yra atskiriamas nuo priemaišų ir gaunamas 
priemaišų koncentratas. 
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Permeato valymo nuo likutinio amonio sistema. Valomas vanduo spaudimine linija paduodamas į 
apdirbimo vandenilio peroksidu modulį. Dozatoriaus pagalba valomas vanduo sumaišomas su 
vandenilio peroksidu ir patenka į išlaikymo talpą. Aeratorių pagalba atliekamas valomo vandens 
aeravimas ir maišymas su vandenilio peroksidu. Oras į aeratorių tiekiamas iš orapūtės. Tirpalo 
hidraulinio išlaikymo trukmė - 0,5 valandos. Apdorotas tirpalas savitaka išteka į reaktorių su ceolito 
įkrova. Ceolitas absorbuoja amonį ir vandenilio peroksidą. Ceolito paviršiuje sudaroma didelė amonio 
ir peroksido koncentracija. Vyksta amonio oksidavimo reakcija. Vanduo po pirmo laipsnio išvalymo, 
išteka į siurblinę. Analogiškas valymas vyksta ir antrojo laipsnio reaktoriuje su ceolito įkrova: vanduo 
maišomas su vandenilio peroksidu, aeruojamas, išlaikomas antrojo laipsnio išlaikymo talpoje ir tuomet 
valomas reaktoriuje. Šia sistema amonio koncentracija nuotekose sumažinama nuo 100 mg/l iki 5 mg/l. 
Išvalytas vanduo savitakine linija išteka į gamtinę aplinką. Filtrato ir buitinių nuotekų valymo įrenginių 
eksploatacijos metu atliekos nesusidaro, nes susidaręs koncentratas grąžinamas atgal į sąvartyno 
kaupą. 

Koncentrato ir filtrato, nuotekų (recirkuliacijos) infiltravimo sistema. Procesams, vykstantiems 
sąvartyno viduje, didelę įtaką turi drėgnumas. Vandens kiekis turi būti optimizuotas, siekiant padidinti 
mikrobiologinių bei cheminių procesų veiklą. Sąvartyno drėkinimo sąlygoms užtikrinti turi būti 
naudojama drėkinimo (infiltracijos) sistema. Koncentratas savitakine trasa patenka į koncentrato 
rezervuarą. Panardinamo siurblio pagalba koncentratas pumpuojamas į slėginę sistemą. Pastovaus 
slėgio palaikymui ir siurblio apsaugojimui nuo perkrovų, sumontuotas hidroforas. Ištirpusio oro 
kompensavimui sistemoje sumontuotas kompresorius. Kompresoriaus darbas valdomas slėgio daviklio 
ir bekontaktinių vandens lygio daviklių pagalba. Koncentrato srautas į atskiras infiltravimo elementų 
atšakas (viršutinio, vidurinio ir apatinio lygio) nukreipiamas elektromagnetinių sklendžių ir atbulinių 
vožtuvų pagalba. Srautu į infiltravimo elementus reguliavimui, kolektoriniame šulinyje numatytos 
rankines sklendes. Elektromagnetinių sklendžių pagalba filtratas, nuotekos yra paduodamas į vieną iš 
infiltravimo šulinių sistemą : 

 Viršutinio sluoksnio infiltraciniai elementai; 

 Vidurinio sluoksnio infiltraciniai elementai; 

  Apatinio sluoksnio infiltraciniai elementai. 

Užpildymas yra kontroliuojamas kontaktinio manometro arba hidrostatinio slėgio daviklio pagalba. 
Užpildžius sistemą, elektromagnetinė sklendė uždaroma. Reikiamas slėgis (2-3 m.v.st.) palaikomas 
suspausto oro pagalba. Koncentrato slėginėje sistemoje sumontuotas kompresorius, kuris 
elektromagnetinių vožtuvų, atbulinių vožtuvų ir slėgio daviklių pagalba sudaro reikalaujamą slėgį 
infiltravimo sistemos atšakoje. 22 priede yra sąvartyno filtrato valymo ir infiltracijos sistemos schema, 
vertikalios sąvartyno infiltracijos sistemos schema bei infiltravimo šulinių konstrukcijos eskizas. 

Degazacijos produktų valymo sistema. Degazacijos procese išsiskiria oro teršalai - sieros vandenilis, 
įvairių rūgščių garai, lakūs organiniai junginiai, amoniakas ir t.t. Degazacijos procese ventiliuojamo 
oro kiekis - apie 600 m3/h ir daugiau. H2S koncentracija - 0,5 g/m3 (353 ppm). Maišant filtratą ir 
nuotekas su sieros rūgštimi, išsiskiria aukščiau minėti teršalai ir sieros rūgšties garai. Siekiant 
apsaugoti aplinką nuo kenksmingų teršalų, numatyta sumontuoti biofiltrą SV-BF-600, kurio išvalymo 
efektyvumas 98 %. Kompresoriaus pagalba valomas oras paduodamas į stabilizavimo ir drėkinimo 
modulį. Šiame modulyje oras yra sudrėkinamas ir koreguojamas pH rodiklis. Pirmo laipsnio 
reaktoriuje vyrauja šarmines terpes mikroorganizmai. Oro valymas nuo teršalų yra atliekamas 
reaktoriuose. Mikroorganizmai, bakterijos, mieles, grybai ir kt. vykdo organinių junginių 
biodegradaciją. Skaidant organinius junginius, auga mikroorganizmų masė. Teršalai oksiduojasi iki 
anglies dioksido ir vandens. Biodegradacija - tai eiles organinių junginių skilimas iki CO2 ir H2O.  
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Biologinis oro valymo procesas vyksta keliais etapais: 

1. Su oru patekusias organines medžiagas absorbuoja filtruojančioje terpėje esantys 
mikroorganizmai. 

2. Vandens fazėje mikroorganizmai lengvai suskaido absorbuotąsias medžiagas, kartu didėja ir 
jų masė. 

Biologinio oro valymo metu teršalų pernešimas iki kiekvienos bioįkrovoje esančios mikroorganizmų 
ląstelės vyksta per tris pagrindines dujų-vandens-bioplėveles fazes. Dujinėje fazėje teršalai 
transportuojami konvekciniu būdu ir difunduoja į vandens fazę. Vandens fazėje teršalai pirmiausia 
absorbuojami ir difunduojami, paskui per vandens fazę pernešami ir difuzijos būdu patenka i 
bioplėvelę. Šioje bioplėveles stadijoje teršalai difunduoja ir patenka i bioįkrovoje esančius 
mikroorganizmus, kur įvairių biocheminių reakcijos metu vyksta biologinis teršalų skaidymas. 
Vandens terpes sudarymui vandens tirpalas siurblio pagalba išpurškiamas bioįkrovos paviršiuje per 
laistymo sistemą. Išvalytas oras išleidžiamas per modulį. 

Kadangi nuotekų valymo įrenginys iki šiol nebuvo eksploatuojamas, todėl šiuo metu ruošiami 
įrenginio paleidimo darbai. 1 m. laikotarpyje nuo įrenginio paleidimo, išvalytos nuotekos bus 
išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų surinkimo tinklus. Per šį laikotarpį bus atliekami 
išvalyto vandens tyrimai ir stebimas įrenginio išvalymo efektyvumas. Išvalytos nuotekos į aplinką bus 
išleidžiamos tik tuomet, kai stebimu laikotarpių (per 1 kalendorinius metus) išvalytų nuotekų 
užterštumas atitiks Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 
2006, Nr. 59-2103; aktuali redakcija), reikalavimus. 

Sąvartyno dujų surinkimo ir utilizavimo sistema:  
UAB „Feriatus“ sąvartyne yra įrengęs dujų ištraukimo gręžinius (31 vnt.), kurie sujungti į vieną 
sistemą požeminiais vamzdžiais. Dumpių sąvartyne UAB „Feriatus“ ištraukia ir surenka sąvartyno 
kaupe susidarančias dujas. Šios dujos toliau siunčiamos AB “Klaipėdos vanduo”, kur jos sudeginamos 
AB “Klaipėdos vanduo” priklausančiose jėgainėse, pagaminant elektros ir šilumos energiją. 
UAB „Feriatus“ veiklą vykdo vadovaujantis šiomis sutartimis:  

- Dumpių sąvartyno išskiriamų dujų perdirbimo paverčiant jas į naudingą energiją sutartis Nr. 
11-139,  

- Susitarimas Nr. 14-77 dėl teisių ir pareigų perleidimo pagal Dumpių sąvartyno išskiriamų dujų 
perdirbimo paverčiant jas į naudingą energiją sutartį Nr. 11-139 ir Valstybinės žemės sklypo 
dalies subnuomos sutartį. 

Surinktos sąvartyno kaupe susidariusios dujos 1,7 km vamzdynu tiekiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ 
nuotekų valymo įrenginius, kuriuose įrengtas dujų sudeginimo įrenginys (bendrovė turi šiai veiklai 
vykdyti reikalingas licencijas ir leidimus). Sąvartyno dujų surinkimo sistema yra uždaro tipo. 
Sąvartyno dujos iš sąvartyno kaupo ištraukiamos nuolat ir ilgą laiką, todėl visame sąvartyno kaupe yra 
susidaręs vakuumas t.y. į aplinkos orą nepatenka sąvartyno dujos. 

UAB “Feriatus” priklausančią dujų surinkimo sistemą įrengė sertifikuoti dujų sistemų specialistai, 
dujų siurblinė atitinka sprogiai aplinkai keliamus Europos Sąjungos reikalavimus, ir dujų ištraukimo 
procesas automatizuotas taip, kad reikalinga darbuotojų priežiūra būtu minimali. Atkreiptinas 
dėmesys, kad nuolatinę 24 valandų per parą dujų ištraukimo sistemos priežiūrą vykdo nuotoliniu būdu 
AB “Klaipėdos vanduo” darbuotojai, kurie stebi dujų slėgį ir kiekį, bei pasikeitimus dujų ištraukimo 
sistemoje ir iškart, reikalui esant, informuoja UAB “Feriatus”.  

Sąvartyno dujų ištraukimas, surinkimas nėra reglamentuojamas LR aktais, bei nėra nustatyta, kad 
būtina turėti leidimus ar licenzijas šiai veiklai. Norime atkreipti dėmesį, kad UAB „Feriatus“ neužsiima 
biodujų (sąvartyno dujų) Gamyba, o tik jų surinkimu. UAB „Feriatus“ negamina elektros ar šilumos 
energijos, todėl nėra gavusi gamybos leidimus šioms reglamentuojamoms veikloms. 
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Nutraukus ar dėl techninių kliūčių sustabdžius dujų tiekimą į AB „Klaipėdos vanduo“, dujų 
utilizavimas bus vykdomas sąvartyno teritorijoje įrengtame fakele, kurio našumas pagal sudeginamų 
dujų kiekį yra 500 m3/val. Metinis sudeginamų dujų kiekis bus 800 000 m3/m. 

Sąvartyno kaupo III-iosios sekcijos įrengimas ir eksploatacija 
Įrengus ir eksploatuojant III-iąją sąvartyno sekciją, sąvartyno darbo laikas nepakis, nenumatomas ir 
darbuotojų skaičiaus pokytis. Sąvartyne susidarančių, naudojamų, šalinamų ir laikomų atliekų kiekiai 
dėl PŪV nepakis, jie yra nurodyti 7 priede. 

PŪV metu MA įrenginio projektinio ir faktinio pajėgumo keisti nenumatoma, šio įrenginio į aplinką 
skleidžiama tarša PŪV metu nesikeis. 

III-iojoje sąvartyno sekcijoje bus taikoma analogiška esamai atliekų deponavimo technologija: atliekos 
išpilamos ant kaupo, smulkinamos ir tankinamos, uždengiamos. Sąvartyno III-iojoje sekcijoje, kaip ir 
visame kaupe, numatomos šalinti atliekos išvardintos 1 lentelėje (9 psl.). Numatomas sąvartyno III-
iosios sekcijos, kaip ir viso bendro sąvartyno kaupo, aukštis bus iki 35 m. Tai atitinka parengtų ir 
patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius (išsamesni duomenys apie sprendinius pateikti 
informacijos atrankai dėl PAV 4 punkte) ir bus įtvirtinta šiuo metu rengiamame Klaipėdos regiono 
atliekų sąvartyno II statybos etapo III-iosios sekcijos įrengimo techniniame projekte. Toks sąvartyno 
kaupo aukštis numatytas ir anksčiau parengtuose techniniuose projektuose, poveikio aplinkai 
vertinimo atrankos dokumentacijoje. 

Teršalų patekimo į aplinką prevencijai bus įrengtas skysčiams nepralaidūs sąvartyno dugnas ir šlaitai, 
įrengta filtrato surinkimo sistema. TIPK leidimo 3 lentelėje numatyta, kad filtrato patekimo į aplinką 
prevencijai, III-iosios sąvartyno sekcijos statybos metu bus įrengti papildomi 3 vnt. filtrato siurblių 
(dubliuojančių). Pietinėje sekcijos dalyje naudojant tik statybines atliekas, turinčias asbesto, šioje 
vietoje nebėra poreikio įrengti dubliuojančią siurblinę. Ties III-iosios sekcijos šiaurine dalimi bus 
įrengta dubliuojanti siurblinė. III-iosios sekcijos kaupe susidarantis filtratas drenažo sistema bus 
surenkamas į naują siurblinę ir jos pagalba bus nuvedamas į rezervuarą, kuriame susimaišys su 
buitinėmis nuotekomis. Papildomos filtrato nuvedimo trasos įrengimo poreikio nėra. Iš rezervuaro į 
Klaipėdos miesto slėginius nuotekų tinklus ar esamus sąvartyno nuotekų valymo įrenginius nuotekos 
pumpuojamos esama mišrių nuotekų siurbline. III-iosios sąvartyno sekcijos įrengimo techninio 
projekto rengimo metu nustatyta, kad esamas mišrių nuotekų siurblinės pajėgumas pakankamas ir 
nauja siurblinė neprojektuojama. Numatyta rekonstruoti filtrato rezervuarą, apsaugant nuo filtrato 
išsiliejimo per viršų. Tikslūs rekonstravimo sprendiniai bus pateikti techniniame projekte paskaičiavus 
esamo filtrato vamzdyno pralaidumą.  

PŪV metu nuo III-iosios sąvartyno sekcijos papildomai susidarys apie 18 000 m3/m. filtrato. Bendras 
sąvartyne surenkamo filtrato kiekis gali padidėti iki 61 320 m3/m. Šis filtrato kiekis maksimalus ir gali 
būti pasiektas lietingais metais. Be to, atskiru projektu numatyta III-iosios sąvartyno sekcijos 
eksploatacijos metu lygiagrečiai vykdyti jau užpildytų sąvartyno sekcijų rekultyvaciją. Dėl šios 
priežasties faktiškai susidarysiančio sąvartyno filtrato kiekis bus keliomis dešimtimis procentų 
mažesnis nei aukščiau nurodytas maksimalus metinis filtrato kiekis. 

UAB „Krašto projektai“ pagal esamą sąvartyno užpildymą ir planuojamos III-iosios sekcijos plotą bei 
bendrą sąvartyno kaupo aukštį atliko sąvartyno tūrio modeliavimą. Nustatyta, kad įrengus III-iąją 
sekciją, Dumpių sąvartyne bus galima papildomai deponuoti 707 620,00 m3 atliekų. Įvertinant 
pastaraisiais metais sąvartyne deponuotų atliekų kiekį (2017m. sudarė 69 136,2 t.) bei tai, kad dėl 
atliekų rūšiavimo bei dalies jų deginimo deponuojamų atliekų kiekis stabilizavosi, prognozuojama, 
kad pradėjus eksploatuoti III-iąją sekciją Dumpių sąvartyne bus įmanoma šalinti buitines atliekas 
artimiausius 10 metų. Atkreiptinas dėmesys, kad tai priklausys nuo tinkamo atliekų sluoksnių 
sutankinimo ir nuo kitų aplinkybių, kurių numatyti šiandien negalime. 

Šios veiklos vykdymui atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, atrankos išvada dėl poveikio 
aplinkai vertinimo pridedama 4 priede. 
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3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas 

Klaipėdos regiono sąvartyno III-ios sekcijos įrengimas ir eksploatacija: 

Planuojamas įrengimas 2021 m. I pusmetis 

Planuojama darbo pradžia 2021 m. II pusmetis 

Degiųjų atliekų laikymas planuojamas 2020 m. II pusmetį. 

3.5. Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra vykdoma techninio projekto sąvartyno III-iosios 
sekcijos statybai rengimo metu. PVSV ataskaitos rengimo metu nustatomas vykdomos ir planuojamos 
veiklų keliamas poveikis visuomenės sveikatai. 

PŪV metu žemės sklypo paskirtis nekeičiama, teritorijų planavimo dokumentai nebus rengiami. 

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

Objekto veikla jau vykdoma, todėl vietos pasirinkimo alternatyvos nesvarstomos. 

III-iosios sekcijos įrengimas bus vykdomas analogiškai eksploatuojamoms sąvartyno sekcijoms. 
Sąvartyno teritorijoje vykdomo dirvožemio monitoringo ir poveikio požeminiam vandeniui 
monitoringo metu nustatyta, kad tirtų aplinkos komponentų užterštumas neviršija normatyviniais 
dokumentais nustatytų verčių.  

2018 m. gegužės 30 d. buvo patvirtinta Europos Parlamento ir tarybos Direktyva (ES) 2018/851, kuria 
iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, kurioje numatyta, kad valstybės narės privalo 
užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. biologinės atliekos būtų arba atskiriamos ir 
perdirbamos jų susidarymo vietoje, arba surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitų tipų atliekomis. 
Šio tikslo įgyvendinimui, Aplinkos ministerija numato skirti Europos Sąjungos fondų paramą pagal 
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 
priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. 
Priemonės tikslas – sukurti ar plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) paruošimo 
naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. 
Šiuo metu UAB KRATC rengia bei planuoja įgyvendinti investicinį projektą „Maisto atliekų 
apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC“. Projekto esmė: gyvenamosiose teritorijose 
įdiegti maisto atliekų atskyrimo iš bendro komunalinių atliekų srauto (maisto atliekas gyventojai bus 
skatinami rinkti atskirai nuo kitų atliekų), šalia MA įrenginio pastato planuojamame įrengti priestate 
bus įrengta maišelių atskyrimo linija ir depakavimo įranga, o gauta biomasė toliau bus perduodama 
kompostavimui arba pūdoma anaerobinio apdorojimo įrenginiuose. Planuojami sukurti maisto atliekų 
paruošimo perdirbti pajėgumai ne mažesni, nei ~6 700 t/m. Ši veikla nepadidins bendrai MA įrenginio 
pastate tvarkomų atliekų kiekių, bet leis sumažinti skirtingų atliekų srautų susimaišymą ir tuo pačiu 
efektyviau tvarkyti atliekas. Priestato ventiliacijos sistema bus prijungiama prie esamos MA įrenginio 
pastato sistemos: iš patalpos surenkamas oras prieš išleidimą į aplinką bus valomas biofiltre. 
Nesikeičiant priimamų atliekų kiekiams ir nesant naujų taršos šaltinių susidarymo, dėl šio projekto 
įgyvendinimo sąvartyno poveikio pokyčiai nenumatomi.  
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3 pav. Objekto administracinė geografinė padėtis 
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Adresas 
Sklypo 

kadastro Nr. 
Tikslinė 
paskirtis 

Naudojimo būdas/pobūdis Registruoti statiniai 

Ketvergių g.2, 
Dumpių k., 
Klaipėdos r. sav. 

5544/0007:373 Kita Atliekų saugojimo, 
rūšiavimo ir utilizavimo 
(sąvartynai) teritorijos 

Tarnybinis-buitinis-kontrolės pastatas, 
komunalinių atliekų mechaninio 
apdorojimo infrastruktūros techninis 
pastatas, administracinis pastatas, 
statybinių atliekų, turinčių asbesto, 
šalinimo aikštelė, regioninis 
sąvartynas, stoginė, aptvėrimai, kiemo 
aikštelė, gamybinis vandentiekis, 
buitinių nuotekų išvadas, slėginė 
filtravimo linija, lietaus nuotekų 
tinklai, aikštelė, vandentiekio tinklai, 
drenažo tinklai (6 vnt.), buitinių 
nuotekų tinklai (2 vnt.) 

Dumpių k., 
Klaipėdos r. sav. 

5544/0007:374 Kita Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritorijos 

Kiemo aikštelė, aptvėrimai, įvažiavimas 

Dumpių k., 
Klaipėdos r. sav. 

5544/0007:85 Žemės 
ūkio 

Kiti žemės ūkio paskirties 
sklypai 

- 

Dumpių k., 
Klaipėdos r. sav. 

5544/0007:199 Žemės 
ūkio 

Kiti žemės ūkio paskirties 
sklypai 

- 

Dumpių k., 
Klaipėdos r. sav. 

5544/0007:183 Žemės 
ūkio 

Kiti žemės ūkio paskirties 
sklypai 

- 

Dumpių k., 
Klaipėdos r. sav. 

5544/0007:51 Kita Atliekų saugojimo, rūšiavimo 
ir utilizavimo (sąvartynai) 
teritorijos 

- 

4 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys 
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 

4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas), teritorijos žemėlapis su gretimybėmis, esamos 
ir suplanuotos gretimybės, teritorijos svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, 
ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos SAZ, informacija apie 
SAZ ribų nustatymą ir įregistravimą, kita svarbi informacija.  

Vietovės geografinė ir administracinė padėtis nurodyta 3 paveiksle. Klaipėdos regiono sąvartyno 
veikla vykdoma žemės sklype kad. Nr. 5544/0007:373 (plotas 21,0355 ha), adresu Ketvergių g. 2, 
Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.  

Teritorija, kurioje vykdoma ir planuojama ūkinė veikla, išsidėsčiusi Dumpių kaimo pietinėje dalyje, 
istoriškai susiformavusioje komunalinių ir gamybinių objektų teritorijoje. Nuo tankiau apgyvendintos 
teritorijos veiklos teritoriją skiria krašto kelias Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda. 
Artimiausiose PŪV teritorijos gretimybėse yra žemės ūkio ir kitos (susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų tinklų koridorių teritorijos; atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) 
teritorijos) paskirties žemės sklypai. UAB KRATC teritorijos ir gretimai jos esančių kitų žemės 
sklypų ribos, jų naudojimo paskirtis pateikiama 2 pav. esančioje Kadastro žemėlapio ištraukoje. 

UAB KRATC veiklos žemės sklypas su gyvenamosios ar visuomeninėmis teritorijomis nesiriboja 
(žiūr. 5 pav.).  

 

5 pav. PŪV teritorijai artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų išdėstymo schema 
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Artimiausios registruotos gyvenamosios paskirties teritorijos ir/ar pastatai: 
G1) Artimiausia PŪV vietai esama gyvenamoji aplinka – artimiausias Spengių kaimo 

gyvenamasis (vieno buto) namas, registruotas adresu Priestočio g. 21, Spengių k., Klaipėdos 
r. sav. (nuo PŪV žemės sklypo ribos yra 0,39 km atstumas) 

G2) Registruotas gyvenamasis (vieno buto) namas, adresu Gručeikių g. 1, Dumpių k., Klaipėdos 
r. sav. (atstumas 0,48 km) 

G3) Spengių k., registruotas žemės sklypas mažaaukščių namų statybai, kuriam nesuteiktas 
adresas (atstumas 0,57 km); 

G4) Registruotas žemės sklypas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, adresu Ketvergių g. 
13, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. (atstumas 0,68 km). 

Artimiausios visuomeninės paskirties teritorijos ir/ar pastatai: 
V) Artimiausia PŪV vietai visuomeninė aplinka yra Dumpių kaimo parduotuvė, adresu 

Gručeikių g. 4, Dumpių k., Klaipėdos r. sav. 

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais 
Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2020-08-20 sprendimu Nr. T11-333, Klaipėdos regioninio 
sąvartyno žemės sklypas ir jo gretimybės patenka į pramonės ir sandėliavimo zonos ribas (žiūr. 
6 pav.). Gyvenamųjų ar visuomeninių teritorijų plėtra greta sąvartyno nenumatyta. 

 
6 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių žemės 

naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio 
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Sąvartyno įrengimas PŪV žemės sklype buvo numatytas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 
2005-08-25 sprendimu Nr. T11-211 patvirtintame UAB KRATC nuomojamo žemės sklypo (kad. Nr. 
5544/007:38), esančio Dumpių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone detaliajame plane. Šiuo 
planu nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai pakeisti 2015-01-23 Klaipėdos rajono 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. AV-168 patvirtintu UAB KRATC nuomojamo žemės sklypo 
(kad. Nr. 5544/007:38), esančio Dumpių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone detaliuoju 
planu. Plano sprendiniai parodyti 5 priede. Šiame detaliajame plane PŪV žemės sklypui nustatytas 
pramonės ir sandėliavimo teritorijos tipas (PER), atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo 
(sąvartynai) teritorijos būdas (S). Galimas statinių aukštingumas – 1-2 aukštai, leistinas sklypo 
užstatymo tankis – 80 %, užstatymo intensyvumas – sąvartyno kaupų statiniams nustatomas 35 m 
aukštis (užstatymo tūrio tankis – 5), naujai statomiems pastatams 20 m aukštis (intensyvumas – 2,5), 
sklype esančiam tarnybiniam-buitiniam-kontrolės pastatui nustatytas 14 m aukštis (intensyvumas – 
2,5). PŪV metu planuojant sąvartyno plėtrą atsižvelgiama į visus šiuos rodiklius. 

Vadovaujantis teritorijų planavimo duomenų banko išrašu (žiūr. 7 pav.), PŪV teritorijoje patvirtintas 
sąvartynų paskirties pobūdis. Besiribojančios teritorijos pagal paskirties pobūdį priskiriamos 
sąvartynų bei pramonės ir sandėliavimo teritorijoms. 

 
7 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo duomenų banko 

Visa PŪV teritorija patenka į Dumpių nuotėkų valyklos vandenvietės (registro Nr. 2662; atstumas 
nuo veiklos žemės sklypo ribos yra 0,40 km) 3B juostą (žiūr. 8 pav.). Lietuvos Respublikos (toliau – 
LR) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 Nr. 9862), II-os 
grupės vandenviečių apsaugos zonos 3-iosios juostos 3B sektoriuje veiklos apribojimai netaikomi. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 
valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) duomenimis, PŪV žemės sklypui ir jo 
gretimybėse esančioms teritorijoms teritorijų planavimo dokumentai nerengiami. 
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8 pav. PŪV vietos padėtis požeminio gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių atžvilgiu 

Visuomeninė ir ekonominė teritorijos svarba apibrėžiama trimis funkciniais komponentais: istoriniu, 
estetiniu ir ekologiniu. Vadovaujantis Kultūros paveldo centro kultūros vertybių registro duomenimis 
(elektroninė prieiga http://www.kpd.lt/), nagrinėjamoje teritorijoje nėra istorinę ar archeologinę 
reikšmę turinčių vertybių (archeologijos ir mitologinių objektų, įvykių vietų, monumentų, laidojimo 
vietų, urbanistikos, statinių ir jų kompleksų). Taip pat sklype nėra ir estetiniu ar ekologiniu požiūriu 
vertingų objektų. Nagrinėjamas žemės sklypas nesiriboja su kultūros paveldo objektų apsaugos 
zonomis. Artimiausias nekilnojamojo kultūros paveldo objektas yra 1,49 km atstumu (Toleikių 
kapinynas; 6181). 

PŪV žemės sklypas į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Artimiausia saugoma teritorija yra Kalvių 
karjeras (paukščių apsaugai svarbi teritorija PAST), kuri nutolusi 1,22 km atstumu rytų kryptimi. 
Vadovaujantis Klaipėdos rajono bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų 
konkretizuotais sprendiniais (ištrauką žiūr. 4 pav.), PŪV teritorijos pietinė dalis patenka į rajoninės 
svarbos geoekologinių takoskyrų teritorijos ribas. Šioje žemės sklypo dalyje įrengti statinius ir 
vykdyti veiklą nenumatoma. 

PŪV metu naujų statinių statyba nenumatoma, rengiamas techninis projektas esamo sąvartyno kaupo 
ploto padidinimui. Galima teigti, kad planuojama veikla vietovės kraštovaizdžiui ir aplinkos 
estetiniam vaizdui įtakos nedarys, poveikio nebus. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją galime teigti, kad vieta nėra svarbi nei visuomeniniu, 
nei archeologiniu požiūriu. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija), galiojusio iki 2019-12-
31, 67. ir 206. punktais, buitinių atliekų sąvartynui nustatoma 500 m dydžio SAZ. Sąvartyno kaupo 
1-ojo etapo užpildymui 2016 m. buvo įvykdytos poveikio visuomenės sveikatos vertinimo 
procedūros, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2016-01-29 sprendimu Nr. E22-2 sąvartyno SAZ 
dydis sumažintas iki 150 m nuo sklypo (kad. Nr. 5544/0007:38) ribų visų pusių kraštinių (žiūr. 
3 priedą). Sumažinta SAZ Nekilnojamojo turto registre nebuvo registruota. 
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Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 
Nr. 9862) 3 priedo 2 lentele, nepavojingų atliekų sąvartynui nustatoma 500 m dydžio sanitarinės 
apsaugos zona (toliau – SAZ), atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiams 
(statiniams) – 100 m dydžio SAZ. UAB KRATC nagrinėjamoje teritorijoje vykdomai veiklai 
taikomų SAZ schema parodyta 10 priede. 

Vykdoma ir planuojama veiklos neturi tiesioginės įtakos sveikatos priežiūros prieinamumui, nes čia 
nepastatyta greitosios pagalbos stočių, postų. Bendrąją saugą palaiko, kaip ir visame Klaipėdos 
rajone, policijos, priešgaisrinės saugos pareigūnai. 

Greta veikiančių gamybinių ir komunalinių objektų SAZ parodytos 10 priede. PŪV bus vykdoma jai 
skirto žemės sklypo ribose ir už nagrinėjamos teritorijos ribų nepersikels. Papildomi veiklos 
apribojimai dėl PŪV šalia esančioms teritorijoms nebus taikomi. Statybos darbų metu nenumatoma 
trikdyti transporto eismo ar sutrikdyti komunalinių paslaugų teikimą už PŪV žemės sklypo ribų. 

4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 
naudojimo būdas (-ai), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos. 

Žemės sklypo kad. Nr. 5544/0007:373 pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – 
atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Plotas – 21,0355 ha. Žemės 
sklypas nuosavybės teise priklauso LR, patikėjimo teise valdomas Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos ir išnuomotas UAB KRATC (nuomos terminas – iki 2095-12-24). Žemės 
sklypo VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir žemės 
sklypo planas pateikiami 2 priede. 

Veiklos žemės sklype yra šios teritorijos, kurioms taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos: 

- Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) (plotas – 
21,0355 ha); 

- Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) (21,0355 ha); 

- Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) (79750,00 m2); 

- Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) (79750,00 m2); 

- Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) (4,0053 ha); 

- Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) (21,0355 ha); 

- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 
skyrius, dešimtasis skirsnis) (1,9024 ha); 

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (0,6607 ha); 

- Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis 
skirsnis) (0,3711 ha). 

Žemės sklype registruoti statiniai:  

- Pastatai: tarnybinis-buitinis-kontrolės pastatas (un. Nr. 4400-0915-7540, paskirtis – kita), 
komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo infrastruktūros techninis pastatas (un. Nr. 4400-
3945-4850, paskirtis – kita), administracinis pastatas (un. Nr. 4400-3945-4805, paskirtis – 
administracinė); 

- Kiti statiniai: statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo aikštelė (un. Nr. 4400-3800-9611, 
paskirtis – kiti inžineriniai statiniai), regioninis sąvartynas (un. Nr. 4400-1552-1704, paskirtis 
– kiti inžineriniai statiniai), stoginė (un. Nr. 4400-3947-8163, paskirtis – kiti inžineriniai 
statiniai), aptvėrimai (un. Nr. 4400-4019-5677, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai), kiemo 
aikštelė (un. Nr. 4400-4019-5688, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai), aikštelė (un. Nr. 4400-
3947-8174, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai); 
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- Tinklai: gamybinis vandentiekis (un. Nr. 4400-3947-8252, paskirtis – vandentiekio tinklų), 
buitinių nuotekų išvadas (un. Nr. 4400-1293-1270, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų), 
slėginė filtravimo linija (un. Nr. 4400-1552-1743, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų), lietaus 
nuotekų tinklai (un. Nr. 4400-3947-8296, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų), vandentiekio 
tinklai (un. Nr. 4400-3947-8228, paskirtis – vandentiekio tinklų), drenažo tinklai (6 vnt.) (un. 
Nr. 4400-3947-8316, 4400-3948-1679, 4400-3948-1702, 4400-3948-1713, 4400-3948-1724, 
4400-3948-3734, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų), buitinių nuotekų tinklai (3 vnt.) (un. 
Nr. 4400-3947-8263, 4400-3947-8274, 4400-3947, 8285, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų). 

Visi išvardinti statiniai nuosavybės teise priklauso UAB KRATC. 

4.3. vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas 
ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir 
kt.). 

Teritorija yra inžineriškai išvystyta: yra vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, elektros ir 
ryšių linijos. III-iojoje sąvartyno sekcijoje susidarančio filtrato surinkimui bus įrengta analogiška 
esamai surinkimo sistema bei prijungiama prie esamos nuotekų tvarkymo sistemos. Kiti inžinerinių 
tinklų pokyčiai PŪV metu nenumatomi. Sklypo plano sprendiniai pridedami 6 priede. 

Nuotekų ir atliekų tvarkymo sistemos duomenys pateikiami PVSV ataskaitos 3.3 punkte. 

Technologinių įrenginių darbui, patalpų ir karšto vandens šildymui bei apšvietimui naudojama 
elektros energija.  

Įvažiavimas į sąvartyno teritoriją įrengtas iš Kairių gatvės žemės sklypo pietinėje pusėje ir jo keisti 
nenumatoma. Į sąvartyną atvykstančio autotransporto paros srautas teritorijoje yra: 120-150 
šiukšliavežių reisų ir iki 15 darbuotojų lengvųjų automobilių. 

4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą 
ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės 
paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus LR 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnio 1 dalyje, ar kitus visuomenės 
sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame žemės sklype 
vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų). 

Artimiausia PŪV vietai esama gyvenamoji aplinka – artimiausias Spengių kaimo gyvenamasis (vieno 
buto) namas, registruotas adresu Priestočio g. 21, Spengių k., Klaipėdos r. sav. (nuo PŪV žemės 
sklypo ribos yra 0,39 km atstumas). Artimiausia PŪV vietai visuomeninė aplinka yra Dumpių kaimo 
parduotuvė, Gručeikių g. 4, Dumpių k., Klaipėdos r. sav. (tarp sklypų 0,43 km). Artimiausios 
gyvenamosios ir visuomeninės teritorijos parodytos 5 pav. (27 psl.) 

Artimiausia rekreacinė teritorija – Minijos upės pakrantė yra didesniu nei 2 km atstumu. 

Kaip jau minėta anksčiau, vadovaujantis viešai skelbiamais duomenimis, PŪV žemės sklypo 
gretimybėse gyvenamųjų, visuomeninių ar rekreacinių teritorijų steigimas neplanuojamas. 

Vertinant nagrinėjamo objekto veiklos galimą neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, nagrinėjamas 
poveikis už objekto žemės sklypo esančioms artimiausioms gyvenamosioms ir visuomeninėms 
teritorijoms.  
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5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS 
SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS 
APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS  

5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 
sveikatai, vertinimas 

Aplinkos oro kokybė 
Lietuva yra vidutinio klimato juostos šiaurinėje dalyje. Vidutinėse platumose vyrauja vakarų oro 
masių pernaša, apimanti visą troposferą ir dalį stratosferos. Per metus į Lietuvą jūrinės ir žemyninės 
kilmės oro masių atslenka beveik po lygiai. Lietuvos klimatas apibūdinamas kaip vidutiniškai šaltas, 
su snieginga žiema. Kritulių iškrinta nemažai visais metų laikais, gausesni jie šiltuoju laikotarpiu. 

Atmosferos oro kokybę vietovėje apsprendžia rajono geografinė padėtis, teritorijos reljefo ypatybės, 
tolimosios pernašos, rajono pramonės bei energetinės įmonės ir transporto keliai. 

Vadovaujantis Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie LR aplinkos ministerijos (toliau LHMT) 
duomenimis Klaipėdos rajone, patenkančiuose į Pajūrio rajoną, Pajūrio parajonį, kuriame veikia 
vietiniai klimato veiksniai – jūrinio oro advekcija į žemyną, brizinė cirkuliacija, aukštas gruntinių 
vandenų lygis ir pelkėti dirvožemiai. Vietovėje vyrauja šios meteorologinės sąlygos: 

 vidutinė metinė temperatūra + 7,3ºC (Lietuvoje - nuo +5,8 iki +7,6 °C). 
 vidutinė karščiausio mėnesio temperatūra +16,9ºC (Lietuvoje - nuo +16,4 iki +18,6 °C); 
 vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra -2,2ºC (Lietuvoje nuo -1,4 iki -5,2 °C); 
 vidutinis metinis kritulių kiekis - 800 mm (Lietuvoje - 570-820 mm) 
 saulėtų valandų skaičius - apie 1870; 
 bendroji saulės spinduliuotė – 3380 MJ/m2 (Lietuvoje – 3200 – 3500 MJ/m2); 
 vidutinis didžiausias dirvožemio įšalo gylis – 27 cm (Lietuvoje – 25 - 60 cm); 
 paklotinio paviršiaus albedas – 21,0 % (Lietuvoje – 17,5 - 22,5 %); 
 vidutinis vėjo greitis 4,4 m/s (Lietuvoje - 2,7-6,0 m/s). 

Aplinkos oro foninė tarša veiklos teritorijoje parinkta vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-11-
30 įsakymu Nr. D1-653 „Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų 
naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin.2007, Nr.127-5189; 
galiojanti redakcija) rekomendacijomis. Foninė teršalų koncentracija PŪV teritorijoje nustatyta 
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento 2020-07-22 raštu Nr. 
(30.3)-A4E-1166 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“ (žiūr. 11 priedą). Oro teršalų 
skaičiavimuose įvertinta gretimybės veikiančių įmonių ir planuojamų ūkinės veiklos objektų tarša bei 
santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų 
vertės (2019 m.), kurios yra sekančios: CO – 0,19 mg/m3, NO2 – 3,3 µg/m3, NOx – 5,6 µg/m3, KD10 
– 12,1 µg/m3, KD2,5 – 8,1 µg/m3, SO2 – 2,8 µg/m3. Aplinkos apsaugos agentūros suteiktuose aplinkos 
oro foninio užterštumo duomenyse nėra suvesti duomenys apie greta sąvartyno UAB KRATC 
planuojamą veiklą – šlako (pelenų) ir didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelių sklype kad. Nr. 
5544/0007:37, Uosių g.7, Dumpių kaime, Klaipėdos rajone naują statybą. Duomenys apie šios veiklos 
keliamą taršą buvo pateikti poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, ištrauka iš jų pridedama 
11 priede. 

Objekto esamų taršos šaltinių trumpa charakteristika 

Inventorizuoti atmosferos taršos šaltiniai: 

Šiuo metu sąvartyne vykdomos veiklos metu eksploatuojami stacionarūs oro taršos šaltiniai 
identifikuoti bei iš jų išsiskiriantys teršalai, jų kiekiai nustatyti 2016 m. parengtose Aplinkos oro 
taršos šaltinių bei iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitose (toliau – Inventorizacijos 
ataskaitos), kurių tekstinės dalys ir tvirtinimo raštų kopijos pridedamos 12 priede. 
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MA pastate mechaniškai apdorojant atliekas į aplinką išsiskiria kietosios dalelės (KD) ir amoniakas. 
Taršos patekimo į aplinką prevencijai pastate įrengta speciali ištraukiamosios ventiliacijos sistema, 
kurios dėka pastate sukuriamas mažesnis slėgis nei aplinkoje ir taip užkertamas kelias užteršto oro 
patekimui į aplinką. Atliekų smulkinimo metu į orą išsiskyrusios kietosios dalelės iš oro srauto 
atskiriamos rankoviniame filtre. Apvalytas oras toliau nukreipiamas į BSA laikymo patalpą. Visas iš 
MA pastato šalinamas oras prieš išleidimą į aplinką apvalomas biofiltre (atmosferos taršos šaltinis 
(toliau – ATŠ) Nr. 001). Biofiltras sudarytas iš skruberio (jame vykdomas oro drėkinimas ir cheminis 
valymas) ir reaktoriaus (jame atliekamas biologinis valymas). Instrumentiniais matavimais nustatytas 
faktinis biofiltro valymo efektyvumas yra: pagal KD – 100 %, pagal amoniaką – 48 %. 

Atliekas deponuojant sąvartyno kaupe (ATŠ Nr. 601) į aplinką išskiria kietosios dalelės. Šlako 
laikymo šlako aikštelėje (ATŠ Nr. 602) metu į aplinkos orą taip patenka kietosios dalelės. 

Pelenų (šlako) šiuo metu vykdomos veiklos stacionarių taršos šaltinių (ATŠ Nr. 004, 604, 605 ir 606) 
tarša į aplinkos orą nustatyta pagal Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno su statybinių 
atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcija, TIPK leidimo informaciją (žiūr. 7 priedą). Išvardintų ATŠ 
eksploatacijos metu į aplinkos orą išsiskiria kuro degimo produktai (anglies monoksidas, azoto 
oksidai, kietosios dalelės, sieros dioksidas ir LOJ) ir kietosios dalelės (dulkės). 

Neinventorizuoti atmosferos taršos šaltiniai: 

Be išvardintų atmosferos taršos šaltinių, sąvartyno teritorijoje įrengtas sąvartyno dujų utilizavimo 
įrenginys – fakelas (ATŠ Nr. 006). Iki šiol šis ATŠ nebuvo eksploatuojamas, nes sąvartyne surinktos 
dujos utilizavimui buvo nuvedamos į AB „Klaipėdos vanduo“. Dujų deginimo metu į aplinkos orą 
išsiskirs degimo produktai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės ir 
angliavandeniliai (LOJ). 

Dar vienas į Inventorizacijos ataskaitas neįtrauktas taršos šaltinis – nuotekų valymo įrenginių 
biofiltras (ATŠ Nr. 007). Iki šiol sąvartyno nuotekų valymo įrenginiai nebuvo eksploatuojami 
(nuotekos tvarkymui perduodamos AB „Klaipėdos vanduo“), todėl ir taršos iš ATŠ Nr. 007 nebuvo. 
Pagal degazacijos produktų valymo sistemos projektą, NVĮ ir jų biofiltro eksploatacijos metu, į 
aplinkos orą bus išskiriamas sieros vandenilis. 

Išrūšiuotos atliekos (degiosios ir antrinių žaliavų) saugomos atvirose kiemo aikštelėse (ATŠ Nr. 607 
ir 608) arba dengtoje stoginėje (ATŠ Nr. 609). Nors atliekos kiemo aikštelėse bei stoginėje saugomos 
ir šiuo metu, bet iki šiol tarša iš šių neorganizuotų taršos šaltinių nebuvo įvertinta. Atliekų saugojimo 
metu neorganizuotai į aplinkos orą gali patekti kietosios dalelės ir LOJ. 

Išmetimai iš išvardintų neinventorizuotų stacionarių ATŠ apskaičiuojami vadovaujantis LR aplinkos 
ministro 1999-12-13 įsakymo Nr.395 „Dėl į atmosferą išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimo 
metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko 
privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr.108-3159; galiojanti redakcija) 
(toliau – Metodikų sąrašas) patvirtintomis metodikomis. 

Emisijų iš objekto neinventorizuotų ATŠ skaičiavimai: 

Emisijos iš dujų deginimo fakelo (ATŠ Nr. 006): 
Iš esamo 895 163 m3 tūrio sąvartyno kaupo 2019 m. išsiskyrė 788 842 m3 dujų. Pradėjus eksploatuoti 
III-iąją sąvartyno sekciją, joje papildomai numatoma deponuoti 707 620 m3 atliekų. Planuojama, kad 
proporcingai padidės ir išsiskirsiančių sąvartyno dujų kiekis. Bendras metinis išsiskirsiančių dujų 
kiekis bus 1 412,4 tūkst. m3. Išsiskyrusių dujų utilizavimui bus naudojamas fakelas. 

Metinės ir momentinės teršalų emisijos paskaičiuojamos vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į 
atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant emission inventory 
guidebook (2019); 35 punktas Metodikų sąraše). 
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Pagrindinė emisijų skaičiavimo formulė yra: 
𝐸 = 𝐴 ∙ 𝐸𝐹          (1) 

kur:  E – išmetamo konkretaus teršalo emisija, t; 
A – sunaudojamo kuro kiekis, GJ/m. Sudeginamų biodujų kiekis 500 m3/val. ir 1412,4 tūkst. 

m3/m. Žemutinė biodujų degimo šiluma 20 GJ/tūkst. m31. Am = 500 m3/val. · 0,020 GJ/m3 = 10 
GJ/val. ir Am = 1412,4 tūkst. m3/m. · 20 GJ/tūkst. m3 = 28 248 GJ/m. 

EF – emisijos faktorius konkrečiam teršalui, g/GJ sudeginamo kuro. Teršalų, išsiskiriančių iš 
nedidelių degimo įrenginių, naudojančių dujinį kurą, emisijos faktoriai nurodyti metodikos 1.A.4 
skyriuje „Small combustion“ 3.8 lentelėje ir lygūs: anglies monoksido – 29 g/GJ, azoto oksidų – 74 
g/GJ, kietųjų dalelių – 0,78 g/GJ, sieros dioksido – 0,67 g/GJ, LOJ – 23 g/GJ. 

Momentinės oro teršalų emisijos: 

𝐸 =
10 𝐺𝐽/𝑣𝑎𝑙.  ∙  29 𝑔/𝐺𝐽 

3600𝑠/𝑣𝑎𝑙.
=  0,08056 𝑔/𝑠 

𝐸 =
10 𝐺𝐽/𝑣𝑎𝑙.  ∙  74 𝑔/𝐺𝐽 

3600𝑠/𝑣𝑎𝑙.
=  0,20556 𝑔/𝑠 

𝐸 =
10 𝐺𝐽/𝑣𝑎𝑙.  ∙  0,78 𝑔/𝐺𝐽 

3600𝑠/𝑣𝑎𝑙.
=  0,00217 𝑔/𝑠 

𝐸 =
10 𝐺𝐽/𝑣𝑎𝑙.  ∙  0,67 𝑔/𝐺𝐽 

3600𝑠/𝑣𝑎𝑙.
=  0,00186 𝑔/𝑠 

𝐸 =
10 𝐺𝐽/𝑣𝑎𝑙.  ∙  23 𝑔/𝐺𝐽 

3600𝑠/𝑣𝑎𝑙.
=  0,06389 𝑔/𝑠 

Metinės oro teršalų emisijos: 

𝐸 =
28248 𝐺𝐽/𝑚.  ∙  29 𝑔/𝐺𝐽 

10  𝑔/𝑡
=  0,8192 𝑡/𝑚. 

𝐸 =
28248 𝐺𝐽/𝑚.  ∙  74 𝑔/𝐺𝐽 

10  𝑔/𝑡
=  2,0904 𝑡/𝑚. 

𝐸 =
28248 𝐺𝐽/𝑚.  ∙  0,78 𝑔/𝐺𝐽 

10  𝑔/𝑡
=  0,0220 𝑡/𝑚. 

𝐸 =
28248 𝐺𝐽/𝑚.  ∙  0,67 𝑔/𝐺𝐽 

10  𝑔/𝑡
=  0,0189 𝑡/𝑚. 

𝐸 =
28248 𝐺𝐽/𝑚.  ∙  23 𝑔/𝐺𝐽 

10  𝑔/𝑡
=  0,6497 𝑡/𝑚. 

Emisijos iš NVĮ biofiltro (ATŠ Nr.007): 

Pagal degazacijos produktų valymo sistemos projektą, biofiltro pagrindiniai technologiniai duomenys 
(ištrauka iš projekto pridedama 12 priede) yra: 

Našumas Q = 600 m3/val.;   

Sieros vandenilio H2S konc. pieš valymą = 0,5 g/m3; 

Išvalymo efektyvumas – 98 %. 

H2S koncentracija išvalytame ore: 𝐸 . = 0,5 g/m = 0,01𝑔/𝑚  . 

Metinė H2S emisija paskaičiuojama įvertinus biofiltro darbo laiką. Biofiltras veiks visus metu 
nepertraukiamai ir metinė H2S emisija bus: 

𝐸 . = 600 𝑚 /𝑣𝑎𝑙.∙ 0,01𝑔/𝑚 ∙ 10 𝑔/𝑡 ∙ 8760𝑣𝑎𝑙./𝑚 = 0,0526 𝑡/𝑚. 

                                                 
1 „Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. 
įsakymas Nr. DĮ-228 „Dėl Kuro ir energijos balanso sudarymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 172-6363; 
aktuali redakcija) 
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Emisijos iš atliekų laikymo lauke vietų (ATŠ Nr. 607, 608 ir 609): 

Tarša iš atvirų atliekų laikymo aikštelių ir dengtos stoginės paskaičiuojama vadovaujantis ta pačia 
metodika kaip ir dujų deginimo fakelo (ATŠ Nr. 006) atveju. Emisijos faktoriai nurodyti metodikos 
skyriuje 5.A. Biological treatment of waste – solid waste disposal on land. 

Emisijos iš rūšiuotų degiųjų atliekų aikštelės (ATŠ Nr. 607): 

Vienu metu aikštelėje gali būti saugoma 2300 t atliekų. Didžioji dalis (2000 t) šių atliekų gali būti 
saugomos atviroje aikštelėje krūvose, dėl vėjo poveikio nuo šių atliekų į aplinkos orą gali patekti 
kietosios dalelės. Likusi dalis atliekų (300 t), saugoma konteineriuose, kurie apsaugo atliekas nuo 
išpustymo. Vertinamos kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 bei LOJ emisijos. Pagal metodikos 3-1 lentelę, 
EFKD10 = 0,219 g/t atliekų, EFKD2,5 = 0,033 g/t atliekų, EFLOJ = 1,56 kg/t atliekų. 

 𝐸 = 2000 𝑡 ∙ 0,219 𝑔/𝑡 ∙ 10 𝑔/𝑡 =  0,0004 𝑡/𝑚. 

 𝐸 , = 2000 𝑡 ∙ 0,033 𝑔/𝑡 ∙ 10 𝑔/𝑡 =  0,0001 𝑡/𝑚. 

KD10 ir KD2,5 metinės emisijos nesiekia 1 kg/m., todėl šių teršalų emisijos iš ATŠ Nr. 607 
nevertinamos. 

 𝐸 = 2300 𝑡 ∙ 1,56 𝑘𝑔/𝑡 ∙ 10 𝑘𝑔/𝑡 =  3,5880 𝑡/𝑚. ir 

𝐸 =
3,5880 𝑡/𝑚.∙ 10 𝑔/𝑡

8760𝑣𝑎𝑙./𝑚.∙ 3600𝑠/𝑣𝑎𝑙.
= 0,11377 𝑔/𝑠 

Emisijos iš rūšiuotų antrinių žaliavų atliekų aikštelės (ATŠ Nr. 608): 

Vienu metu aikštelėje gali būti saugoma 1900 t išrūšiuotų antrinių žaliavų atliekų. Atliekos šioje 
aikštelėje saugomos atvirai (jų nepridengiant) arba konteineriuose. Pirmuoju atveju dėl vėjo poveikio 
į aplinkos orą gali patekti kietosios dalelės. Vertinamos kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 bei LOJ 
emisijos. Pagal metodikos 3-1 lentelę, EFKD10 = 0,219 g/t atliekų, EFKD2,5 = 0,033 g/t atliekų, EFLOJ 
= 1,56 kg/t atliekų. 

 𝐸 = 1900 𝑡 ∙ 0,219 𝑔/𝑡 ∙ 10 𝑔/𝑡 =  0,0004 𝑡/𝑚. 

 𝐸 , = 1900 𝑡 ∙ 0,033 𝑔/𝑡 ∙ 10 𝑔/𝑡 =  0,0000 𝑡/𝑚. 

KD10 ir KD2,5 metinės emisijos nesiekia 1 kg/m., todėl šių teršalų emisijos iš ATŠ Nr. 608 
nevertinamos. 

𝐸 = 1900 𝑡 ∙ 1,56 𝑘𝑔/𝑡 ∙ 10 𝑘𝑔/𝑡 =  2,96440 𝑡/𝑚. ir 

𝐸 =
2,9644 𝑡/𝑚.∙ 10 𝑔/𝑡

8760𝑣𝑎𝑙./𝑚.∙ 3600𝑠/𝑣𝑎𝑙.
= 0,09399 𝑔/𝑠 

Emisijos iš atliekų stoginės (ATŠ Nr. 609): 

Vienu metu stoginėje gali būti saugoma 3520 t atliekų. Trys stoginės pusės yra uždengtos, taip 
atliekos apsaugomos nuo vyraujančių krypčių vėjų ir kietųjų dalelių emisija neskaičiuojama. Pagal 
metodikos 3-1 lentelę, EFLOJ = 1,56 kg/t atliekų. 

𝐸 = 3520 𝑡 ∙ 1,56 𝑘𝑔/𝑡 ∙ 10 𝑘𝑔/𝑡 =  5,4912 𝑡/𝑚. ir 

𝐸 =
5,4912 𝑡/𝑚.∙ 10 𝑔/𝑡

8760𝑣𝑎𝑙./𝑚.∙ 3600𝑠/𝑣𝑎𝑙.
= 0,17413 𝑔/𝑠 

Aplinkos oro taršos iš stacionarių taršos šaltinių pokyčiai PŪV metu 

S ą v a r t y n o  I I I - i o s i o s  s e k c i j o s  į r e n g i m o  m e t u  aplinkos oro taršos iš stacionarių taršos 
šaltinių susidarymas ir jos prevencija nenumatomi. S ą v a r t y n o  I I I - i o s i o s  s e k c i j o s  
e k s p l o a t a c i j o s  m e t u  pasikeis sąvartyno kaupo koordinatės (ATŠ 601), bet metinės emisijos 
nesikeis (metinės emisijos inventorizacijos ataskaitoje apskaičiuotos pagal metinį į sąvartyną 
priimamų atliekų kiekį, kuris PŪV metu nesikeis). Likusių taršos šaltinių nei fiziniai duomenys, nei 
emisijos nesikeis. 
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Šiaurinėje projektuojamos sekcijos dalyje šalia esamos filtrato siurblinės numatoma įrengti 
dubliuojančią siurblinę (ATŠ 005). Šios siurblinės eksploatacijos metu, per jos alsuoklį į aplinkos orą 
išsiskirs LOJ. Šio atmosferos taršos šaltinio fiziniai parametrai bei teršalų emisijos bus analogiškos 
esamų siurblinių. Duomenys apie šios veiklos keliamą taršą buvo pateikti poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose, ištrauka iš jų pridedama 13 priede. 

Vadovaujantis atrankos d ė l  n e p a v o j i n g ų  a t l i e k ų ,  t u r i n č i ų  e n e r g e t i n ę  v e r t ę  
l a i k y m o  Klaipėdos regioninio sąvartyno atskiroje atliekų sąvartyno kaupo dalyje, įrengtoje 
sąvartyno sekcijoje, poveikio aplinkai vertinimo informacija (išvada pridedama 4 priede), sąvartyno 
kaupe planuojama laikyti degiąsias atliekas. Atrankos informacijoje nurodyta, kad supresuotų ir 
supakuotų degiųjų atliekų laikymo sąvartyno kaupe metu oro taršos iš stacionarių taršos šaltinių 
susidarymas nenumatomas. 

S t a t y b i n i ų  i r  d i d ž i ų j ų  a t l i e k ų  t v a r k y m o  planuojamos veiklos keliama tarša įvertinta 
minėtoje informacijoje dėl poveikio aplinkai vertinimo. Ištrauka iš šio dokumento bei išvada 
pridedama 13 priede. 

Esamų ir PŪV metu numatomų įrengti stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikti 
2 lentelėje, o iš jų išmetamų teršalų kiekiai 3 lentelėje. Stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo 
teritorijoje schema parodyta 14 priede. 

Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai.  

S ą v a r t y n o  n a u j o s  s e k c i j o s  s t a t y b o s  m e t u  numatomas aplinkos oro taršos iš mobilių 
taršos šaltinių susidarymas bus nežymus ir santykinai (palyginus su pastato eksploatacija) 
trumpalaikis, ženkliai reikšmingesnis poveikis aplinkos orui galimas pastato eksploatacijos metu. Dėl 
šios priežasties nagrinėjamo objekto statybos metu numatoma aplinkos oro tarša iš mobilių taršos 
šaltinių nenagrinėjama. 

S ą v a r t y n o  I I I - i o s i o s  s e k c i j o s  e k s p l o a t a c i j o s  m e t u  darbuotojų skaičiaus padidinti 
nenumatoma, nepakis ir MA įrenginio projektinis pajėgumas, todėl transporto srautų pasikeitimai dėl 
PŪV neprognozuojami. Į sąvartyną atvykstančio autotransporto paros srautas teritorijoje yra: 120-
150 šiukšliavežių reisų ir iki 15 darbuotojų lengvųjų automobilių. 

Kaip ir šiuo metu, sąvartyno veiklos metu bus naudojamas dyzelinis autotransportas: tankintuvas 
„Tana-32”, buldozeris T-130, buldozeris Komatsu, grunto vežimui ratinis traktorius MTX-150, 
ekskavatorius Komatsu, asenizacinė mašina MAN. Tarša iš šių šaltinių paskaičiuota 13 priede 
pridedamoje ištraukoje iš informacijos dėl poveikio aplinkai vertinimo. 

S t a t y b i n i ų  i r  d i d ž i ų j ų  a t l i e k ų  t v a r k y m o  v e i k l o s  m e t u  bus naudojami šie 
mechanizmai su vidaus degimo varikliais: trupintuvas, smulkintuvas, ekskavatorius ir krautuvas. 
Tarša iš šių šaltinių paskaičiuota 13 priede pridedamoje ištraukoje iš informacijos dėl poveikio 
aplinkai vertinimo. Statybines ir didžiąsias atliekas vežančių sunkvežimių srautas įtraukiamas į 
bendrą šiukšliavežių srautą, bendro sunkiojo autotransporto srauto pokytis nenumatomas. Todėl šių 
sunkvežimių tarša skaičiavimuose papildomai nevertinama.  
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2 lentelė. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) 

vietoje 

Pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m 
išmetimo 

angos 
matmenys, m 

srauto 
greitis, 

m/s 

temperatūra, 
0C 

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

Teršalų išmetimo 
trukmė, val./m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ESAMA VEIKLA 

Pagal Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą: 
Biofiltras (MA įr.) 001 X=6170132; Y=327666 7 1,6 1,42 20 2,659 2000 
Pagal Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcijos aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 
teršalų inventorizacijos ataskaitą: 
Filtrato siurblinė 001 X=6169725; Y=327521 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760 
Filtrato siurblinė 002 X=6170160; Y=327342 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760 
Mišrių nuotekų siurblinė 003 X=6170114; Y=327735 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760 

Eksploatuojamas sąvartyno 
kaupas 

601 

X=6169750; Y=327519 
X=6169859; Y=327662 
X=6170101; Y=327548 
X=6170134; Y=327245 
X=6169823; Y=327388 
X=6169860; Y=327470 

10 0,5 5 0 0,98 8760 

Šlako atliekų laikymo 
aikštelė 

6021 

X=6169802; Y=327536 
X=6169843; Y=327599 
X=6169865; Y=327585 
X=6169817; Y=327523 

10 0,5 5 0 0,98 8760 

Filtrato kaupykla 603 X=6170103; Y=327733 1,2 0,5 5 0 0,98 8760 
Pagal Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcijos TIPK leidimą Nr. (11.2)-30-124/2008/T-KL.2-
9/2015 
Dyzelinis elektros 
generatorius 

0041 X=6169904; Y=327562 3 0,25 7,1 530 0,35 750 

Pelenų (šlako) apdorojimas 
6041 X=6169894; Y=327558 10 0,5 3 0 0,6 750 
6051 X=6169896; Y=327565 10 0,5 3 0 0,6 750 
6061 X=6169889; Y=327561 10 0,5 3 0 0,6 750 
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2 lentelės tęsinys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) 

vietoje 

Pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m 
išmetimo 

angos 
matmenys, m 

srauto 
greitis, 

m/s 

temperatūra, 
0C 

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

Teršalų išmetimo 
trukmė, val./m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
NEINVENTORIZUOTI SĄVARTYNO ATMOSFEROS TARŠOS ŠALTINIAI 

Įrengimas buvo numatytas ankstesnėje dokumentacijoje 
Fakelas 006 X=6170158; Y=327352 5,7 1,44 0,98 300 1,6 2825 
NVĮ biofiltras 007 X=6169932; Y=327717 2,56 0,2 5,3 20 0,167 8760 
Degiųjų atliekų aikštelė 607 X=6170092; Y=327636 10 0,5 5 0 0,981 8760 
Rūšiuotų atliekų aikštelė 608 X=6170113; Y=327626 10 0,5 5 0 0,981 8760 
Rūšiuotų atliekų stoginė 609 X=6170128; Y=327647 10 0,5 5 0 0,981 8760 

PŪV 
Sąvartyno III-iosios sekcijos įrengimas. PAV atrankos informacija, 2019 m. 
Filtrato siurblinė 005 X=6170163; Y=327317 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760 
Statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymas. PAV atrankos informacija, 2018 m. 
Statybinių atliekų 
smulkinimas 

601 X=6170077; Y=327636 10 0,5 5 0 0,981 2016 

Medienos atliekų 
smulkinimas 

602 X=6170077; Y=327636 10 0,5 5 0 0,981 2016 

Statybinių atliekų 
iškrovimas 

603 X=6170046; Y=327647 10 0,5 5 0 0,981 2016 

Atliekų saugojimas 604 X=6170046; Y=327647 10 0,5 5 0 0,981 8760 
Statybinių atliekų 
pakrovimas 

605 X=6170046; Y=327647 10 0,5 5 0 0,981 2016 

Medienos atliekų 
pakrovimas 

606 X=6169991; Y=327671 10 0,5 5 0 0,981 2016 

Pastaba: 1 - dugno pelenų apdorojimo veiklą perkėlus į naują aikštelę, ATŠ Nr. 602, 004, 604, 605, 606 bus naikinami. 
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3 lentelė. Tarša į aplinkos orą 

Veiklos rūšis 

Cecho, baro 
pavadinimas, 

technologinio proceso 
pavadinimas 

Taršos šaltiniai 

Teršalo pavadinimas 

Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. 
vienkartinis dydis 

metinė, t/m 
vnt. vid. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ESAMA VEIKLA 

Pagal Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą: 
Atliekų mechaninis 
rūšiavimas 

MA įrenginys Biofiltras 001 
Amoniakas g/s 0,02520 0,02840 0,1814 
Kietosios dalelės g/s 0 0 0 

Pagal Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcijos aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 
teršalų inventorizacijos ataskaitą: 

Klaipėdos regiono 
atliekų sąvartyno 
eksploatavimas 

Klaipėdos regiono 
nepavojingų atliekų 
sąvartynas 

Filtrato siurblinė 001 LOJ g/s 0,0011 0,0012 0,0347 
Filtrato siurblinė 002 LOJ g/s 0,0011 0,0012 0,0347 
Mišrių nuotekų 
siurblinė 

003 LOJ g/s 0,0011 0,0012 0,0347 

Eksploatuojamas 
sąvartyno kaupas 

601 Kietosios dalelės g/s 0,0027 0,0027 0,0632 

Šlako atliekų 
laikymo aikštelė 

6021 Kietosios dalelės g/s - 0,0069 0,1293 

Filtrato kaupykla 603 LOJ g/s 0,0076 0,008 0,2397 
Pagal Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcijos TIPK leidimą Nr. (11.2)-30-124/2008/T-KL.2-
9/2015: 

Klaipėdos regiono 
atliekų sąvartyno šlako 
aikštelės 
eksploatavimas 

Pelenų (šlako) 
apdorojimas 

Dyzelinis elektros 
generatorius 

0041 

Anglies monoksidas g/s 0,727 0,727 1,962 
Azoto oksidai g/s 0,126 0,126 0,341 
Kietosios dalelės g/s 0,00881 0,00881 0,0238 
Sieros dioksidas g/s 0,00512 0,00512 0,0138 
LOJ g/s 0,184 0,184 0,495 

Pelenų (šlako) 
apdorojimas 

6041 Kietosios dalelės g/s 0,0000419 0,0000419 0,000113 
Amoniakas g/s 0,000111 0,000111 0,000300 

6051 Kietosios dalelės g/s 0,00000694 0,00000694 0,0000188 
Amoniakas g/s 0,0000783 0,0000783 0,000212 

6061 Kietosios dalelės g/s 0,00000694 0,00000694 0,0000188 
Amoniakas g/s 0,0000783 0,0000783 0,000212 
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3 lentelės tęsinys 

Veiklos rūšis 
Cecho, baro pavadinimas, 

technologinio proceso 
pavadinimas 

Taršos šaltiniai 
Teršalo pavadinimas 

Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. 
vienkartinis dydis metinė, 

t/m vnt. vid. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

NEINVENTORIZUOTI ATMOSFEROS TARŠOS ŠALTINIAI 
Įrengimas buvo numatytas ankstesnėje dokumentacijoje 

Klaipėdos regiono 
atliekų sąvartyno 
eksploatavimas 

Sąvartyno dujų utilizacija Fakelas 006 

Anglies monoksidas g/s 0,08056 0,08056 0,8192 
Azoto oksidai g/s 0,20556 0,20556 2,0904 
Kietosios dalelės g/s 0,00217 0,00217 0,0220 
Sieros dioksidas g/s 0,00186 0,00186 0,0189 
LOJ g/s 0,06389 0,06389 0,6497 

NVĮ eksploatacija NVĮ biofiltras 007 Sieros vandenilis mg/m3 10,0 10,0 0,0526 

Rūšiuotų atliekų laikymas 
iki išvežimo 

Degiųjų atliekų aikštelė 607 LOJ g/s 0,11377 0,11377 3,5880 
Rūšiuotų atliekų aikštelė 608 LOJ g/s 0,02473 0,09399 2,9644 
Rūšiuotų atliekų stoginė 609 LOJ g/s 0,24338 0,17413 5,4912 

PŪV 
Sąvartyno III-iosios sekcijos įrengimas. PAV atrankos informacija, 2019 m. 
Klaipėdos regiono 
atliekų sąvartyno 
eksploatavimas 

Sąvartyno III-iosios 
sekcijos eksploatacija 

Filtrato siurblinė 005 LOJ g/s 0,0012 0,0012 0,0347 

Statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymas. PAV atrankos informacija, 2018 m. 

Klaipėdos regiono 
atliekų sąvartyno 
statybinių atliekų 
aikštelės 
eksploatavimas 

Statybinių ir medienos 
atliekų tvarkymas 

Statybinių atliekų 
smulkinimas 

601 
Kietosios dalelės KD10 g/s 0,00940 0,00940 0,068 
Kietosios dalelės KD2,5 g/s 0,00470 0,00470 0,034 

Medienos atliekų 
smulkinimas 

602 Kietosios dalelės KD10 g/s 0,00580 0,00580 0,042 

Statybinių atliekų 
iškrovimas 

603 
Kietosios dalelės KD10 g/s 0,00830 0,00830 0,060 
Kietosios dalelės KD2,5 g/s 0,00080 0,00080 0,006 

Atliekų saugojimas 604 
Kietosios dalelės KD10 g/s 0,01350 0,01350 0,426 
Kietosios dalelės KD2,5 g/s 0,00140 0,00140 0,043 

Statybinių atliekų 
pakrovimas 

605 
Kietosios dalelės KD10 g/s 0,00830 0,00830 0,060 
Kietosios dalelės KD2,5 g/s 0,00080 0,00080 0,006 

Medienos atliekų 
pakrovimas 

606 
Kietosios dalelės KD10 g/s 0,00420 0,00420 0,030 
Kietosios dalelės KD2,5 g/s 0,00040 0,00040 0,003 

Pastaba: 1 - dugno pelenų apdorojimo veiklą perkėlus į naują aikštelę, ATŠ Nr. 602, 004, 604, 605, 606 bus naikinami. 
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Aplinkos oro užterštumo prognozė 

Oro teršalų sklaidos modeliavimas - metodas, naudojamas paskaičiuoti, numatyti (prognozuoti) ar 
įvertinti aplinkos oro užterštumo tam tikru teršalu lygį. Oro taršos sklaidos modelis yra priemonė, 
kaip suskaičiuoti teršalų koncentracijas ore turint informaciją apie išmetimus ir atmosferos būseną. 
Įvairūs teršalai skirtingais būdais patenka į atmosferą, o teršalų kiekis, patenkantis į atmosferą, gali 
būti nustatomas turint žinių apie vykstantį procesą arba naudojant faktinius matavimus. Tam, kad 
būtų galima nustatyti, ar išmetimai paveiks ribinių verčių viršijimą, būtina įvertinti priežeminės 
koncentracijos pasiskirstymą tam tikru atstumu nuo šaltinio. Šiam tikslui ir reikalingas oro taršos 
sklaidos modelis. 

Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių veiklos metu, sklaidą, buvo naudojama kompiuterinė programinė 
įranga „ADMS 5.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti rekomenduoja 
LR aplinkos ministerija (vadovaujantis 2008-12-09 aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
įsakymu Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo 
modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768, aktuali redakcija). Šis 
modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą, radioaktyvių teršalų sklidimą, teršalų kamuolio 
matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą reljefą ir pakrantės įtaką. Modelis vertina užduoto 
laikotarpio metu išsiskyrusių teršalų koncentracijas. Koncentracijas „ADMS 5.2“ skaičiuoja iki 3000 
m aukščio. Šis modelis skaičiuoja teršalų sklaidą aplinkos ore įvertindamas vietovės reljefą, 
geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Vertinant 
miesto oro kokybę, dauguma mažų taršos šaltinių apjungiama į vieną didesnį, tuo tarpu didelių 
taškinių taršos šaltinių įtaką skaičiuoja individualiai. Modelis gali skaičiuoti iki 300 taškinių, ploto, 
tūrio ir linijinių šaltinių išmetamų teršalų sklaidą vienu metu, daugiausia 10 teršalų vienam šaltiniui 
ir daugiausia 5 teršalų grupes. Naudoja miesto ir kaimo vietovės dispersijos koeficientą, gali 
skaičiuoti procentilius. 
Į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimuose (situacijos vertinimui) naudoti aplinkos oro taršos 
šaltinių fiziniai duomenys ir jų emisijos pateiktos 1 ir 2 lentelėse.  

Teršalų koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 5.2“ pateikia koordinačių 
sistemoje arba ant žemėlapio, koncentracijas išreiškia mg/m3 ar kitais programai užduotais matavimo 
vienetais). 

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 
 Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 5.2“ modelio tikslumą, į 

jį reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių parametrų 
reikšmes kiekvienai metų valandai. Metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos 
oro teršalų sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 
Klaipėdos, kurios meteorologinė stotis yra arčiausiai objekto vietos, meteorologiniai 
duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas. 
Skaičiavimuose naudotas 2014-2018 m. meteorologinių duomenų masyvas. 

Sklaidos modeliavimo metu naudotą meteorologinę duomenų rinkmeną grafiškai vizualizavus 
matome šios meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožę (žr. 14 priede esančiuose sklaidos 
žemėlapiuose), kur elemento kampas atvaizduoja vėjo kryptį, o radialinis atstumas nuo centro 
atvaizduoja atsiradimų dažnumą. 

 reljefo pataisos koeficientas lygus 0,5 (atviri priemiesčiai); 
 platuma lygi 55,6; 
 skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių. Erdvinė skiriamoji geba – 40 m; 
 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 

 Foninių koncentracijų įvestis (žr. 33 psl. skyrių Aplinkos oras). 
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 Atliekant modeliavimą „ADMS 5.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai 
duomenys. Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias 
koncentracijas pažemio sluoksnyje (t.y. gaunama 8760 reikšmių vieneriems metams). 
Parinkus bet kokią vidurkinio laiko atkarpą modelis susumuoja į jį patenkančias vidutines 
valandines koncentracijas ir padalina gautą rezultatą iš valandų skaičiaus tame intervale. Taip 
gaunama vidutinė teršalo pažemio koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai leidžia 
nustatyti vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet kurią metų valandą, bet ir, pavyzdžiui, 
pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat ir visų metų vidutinę koncentraciją. Kaip jau 
minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas smarkiai įtakoja galutinį rezultatą: kuo 
parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės koncentracijos išsilygina 
(susiniveliuoja koncentracijų pikai) ir absoliuti koncentracijos reikšmė mažėja. Atliekant 
teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko intervalai, 
atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus nurodytus LR 
aplinkos ministro ir LR sveikatos 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.471/582, galiojanti redakcija); 

 Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas 
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 
patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui 
aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286, galiojanti redakcija). 

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 
AV-200 patvirtintomis Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 
skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 5.12 punktu, atliekant teršalų, kurių kiekis 
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo 
valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte. Procentilio paskirtis - 
atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentiliai būna labai įvairūs ir rodo 
procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra atmetami 
išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą 
vaizdą. 

 Skaičiavimuose objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius nevertintas, t.y, 
skaičiuota, kad visi taršos šaltiniai dirba 8760 val. per metus. 

Medžiagų, kurių koncentracijos aplinkos ore buvo suskaičiuotos programa „ADMS 5.2“, poveikis 
žmogaus organizmui ir programos skaičiavimų rezultatai, pateikiami žemiau. 

Anglies monoksidas (CO). Arba smalkės – tai bespalvės ir bekvapės dujos, kurios susidaro degimo 
metu, kuomet nepilnai sudega kuras. Anglies monoksidas per plaučius patekęs į kraują jungiasi su 
hemoglobinu ir sudaro labai patvarų junginį karboksihemoglobiną. Šios reakcijos pasekoje 
hemoglobinas negali audinių aprūpinti deguonimi ir vystosi audinių hipoksija. Anglies monoksido 
galimybė susijungti su hemoglobinu yra 200 kartų didesnė nei su deguonimi, todėl net nedidelė jo 
koncentracija aplinkoje neigiamai veikia sveikatą ir gali būti pavojinga. Gali būti pažeista centrinė 
nervų sistema, regėjimas, kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių sistemos. Esant labai didelei 
karboksihemoglobino koncentracijai kraujyje gali ištikti koma ir mirtis. 

Azoto oksidai. Pagrindinis šaltinis teritorijoje yra katilinė ir transportas. Susidaro degimo proceso 
metu jungiantis deguoniui bei ore ir deginamame kure esančiam azotui. Į aplinkos orą išsiskiriančių 
azoto oksidų kiekiai priklauso nuo azoto kiekio kure ir degimo temperatūros (kuo didesnė temperatūra 
tuo daugiau skyla oro azoto molekulių). Azoto oksidų įtaka sveikatai: dirgina akis, kvėpavimo takų 
gleivinę, didelės koncentracijos sukelia gleivinės paburkimą ir edemą, toksiškai veikia plaučius. 
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Sieros dioksidas. Bespalvės, nemalonaus kvapo dujos, kurių daugiausiai išsiskiria deginant kietąjį 
kurą, benziną. Sieros dioksidas kartu su dulkėmis neigiamai veikia kvėpavimo takus, dirgina odą ir 
gleivinę, sukelia kvėpavimo sistemos sutrikimus. Šios medžiagos poveikis ypač pavojingas 
sergantiems astma. Sieros dioksidas naikina augalus, sumažindamas juose chlorofilo kiekį. 

Kietosios dalelės. Didžiausi taršos smulkiomis dalelėmis šaltiniai yra katilinės, naudojančios iškastinį 
kurą (išmeta pelenus ir suodžius), pramoninės įmonės (metalo, tekstilės apdirbimo), dirvos erozija, 
fotocheminiai procesai bei transportas, kuris ne tik tiesiogiai išmeta kietąsias daleles, bet ir jas pakelia 
nuo kelio dangos. Degimo metu susidariusios dalelės būna mažesnės už 1 μm, industrinės ir dirvos 
dalelės - didesnės už 1 μm. Daugiausia sveikatos sutrikimų sukelia dalelės, mažesnės už 1 μm. Šias 
daleles yra sunkiausia išvalyti iš pramoninių procesų išlakų, didžiausia dalis jų iš oro pašalinama 
lyjant. Didelės dulkių koncentracijos aplinkos ore saulės spinduliavimo ir drėgmės poveikyje gali 
įtakoti klimatines sąlygas ir sumažinti matomumą. Smulkiosios dalelės dalyvauja debesų 
formavimesi, ir esant intensyviems išmetimams gali padidinti debesuotumą ir kritulių kiekį tam 
tikroje vietovėje. Dalelės, kurių skersmuo yra tarp 0,1 ir 1,0 μm efektyviai išsklaido matomąją šviesą, 
taip sumažindamos matomumą. Esant dideliam oro drėgnumui, susiformuoja migla. Kietieji teršalai 
patenka į žmogaus organizmą per kvėpavimo sistemą. Dalelių prasiskverbimo gylis į kvėpavimo 
sistemą priklauso nuo jų dydžio. Didesnės nei 5 μm dalelės dažniausiai sulaikomas gerklėje arba 
nosyje. Nuo 0,5 iki 5 μm diametro dalelės nusėda bronchuose. Smulkesnės už 0,5 μm dalelės pasiekia 
plaučių alveoles ir gali jose nusėsti, tam tikra dalis per alveoles patenka į kraują. Dulkių poveikyje 
gali išsivystyti kvėpavimo takų ligos (astma, bronchitas, emfizema), sutrikti širdies veikla (širdies 
priepuolis) ir išsivystyti plaučių vėžys. Dulkės taip pat neigiamai veikia augalų vystymąsi ir augimą; 
jos sukelia įvairių medžiagų pažeidimus (pavyzdžiui, metalų koroziją, namų ir audinių apteršimą ir 
kt.). 

Angliavandeniliai. Jie veikia centrinę nervų sistemą. Žmogaus sveikatai pavojingi ir aldehidai - 
nearomatinės grupės angliavandeniliai. Į atmosferą jie patenka iš automobilių išmetimų, ypač 
dyzelinių variklių. Jei ore daugiau kaip 0,004 mg/l aldehidų, jaučiamas pridegusių riebalų kvapas. Jie 
labai dirgina viršutinius kvėpavimo takus ir sukelia akių uždegimą. Onkologų duomenimis, viena iš 
vėžinių susirgimų priežasčių yra su deginiais į atmosferą patekę aromatiniai angliavandeniliai, 
pavyzdžiui, benzpirenas. Jie kaupiasi žmogaus organizme iki kritinių koncentracijų ir išprovokuoja 
šią technikos amžiaus ligą. 

Amoniakas. Aštraus kvapo dujos, lengvesnės už orą. Amoniakas dirgina, dusina, nuo jo ašaroja akys. 
Įkvėpus didelį kiekį amoniako, sukelia jaudulį, traukulius, plaučių pabrinkimą. Žmogui stipriai 
apsinuodijus amoniaku - erzina kvėpavimo takus, bronchus, dusina, vemia. Esant didelei amoniako 
koncentracijai, skauda akis, dusina, kosulio priepuoliai, svaigsta galva, skausmai skrandyje, 
vėmimas. Stipraus apsinuodijimo pasekmės: apsiblausę akys, užkimęs balsas, chroniškas bronchitas. 
Chroniško apsinuodijimo pasekmės: akių uždegimas arba pastoviai ašaroja akys, maudžiantis galvos 
skausmas, virškinimo trakto sutrikimas, chroniškas bronchitas, galima apkursti. 

Sieros vandenilis. Bespalvės sugedusių kiaušinių kvapo dujos. Sieros vandenilis greit absorbuojamas 
per plaučius į kraują ir greit pasiskirsto organizme, mažai absorbuojamas per odą. Veikiant didelėms 
koncentracijoms, pasireškia poveikis kvėpavimo, nervų, širdies ir kraujagyslių sistemai bei akims. 
Jautriausios jo poveikiui sistemos – nervų ir kvėpavimo. Dirgina akių ir kvėpavimo takų gleivines. 
Poveikis gali sukelti sisteminius efektus. Įkvėpus dideles dozes, poveikis gali būti mirtinas. 

Dujų kontaktas su akimis iššaukia fotofobiją, skausmą ir regos susilpnėjimą. Dirginą odą. Įkvėpus 
galimas kvėpavimo takų nudegimas. Patekęs į kraują sieros vandenilis jungiasi su fermentais ir 
sutrikdo ląstelių kvėpavimą, taip sukeldamas paralyžių ir mirtį. 

Natūraliai sieros vandenilis išsiskiria yrant baltymams. Nedideli šios medžiagos kiekiai yra degiose 
dujose, taip pat įvairių pramonės įmonių (celiuliozės, sieros gamybos) ventiliacinių dujų 
išmetimuose. Sieros vandenilis naudojamas sieros junginių gamyboje.  
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Taršos šaltinių išskiriamų teršalų RV aplinkos ore nustatomos LR aplinkos ministro ir LR sveikatos 
ministro 2000-10-30 įsakymą 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.471/582, 
galiojanti redakcija) bei LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymą 
Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto doksidu, azoto oksidais, benzenu, 
anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.106-
3827, galiojanti redakcija). Šios RV pateiktos 4 lentelėje. 

4 lentelė. Teršalų ribinės vertės (RV) 

Teršalo pavadinimas 
Vidurkinimo 
laikotarpis 

Taikomas 
procentilis 

Ribinė vertė 
aplinkos ore 

1 2 3 4 
Anglies monoksidas 8 val. 100 10,0 mg/m3 

Azoto dioksidas 
1 val. 99,79 200 μg/m3  

kalendorinių metų - 40 μg/m3 

Kietosios dalelės KD10 
24 val. 90,41 50,0 μg/m3 

kalendorinių metų - 40,0 μg/m3 
Kietosios dalelės KD2,5 kalendorinių metų - 20,0 μg/m3 

Sieros dioksidas 
1 val. 99,73 350,0 μg/m3 
24 val. 99,18 125,0 μg/m3 

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. - 1,0 mg/m3 

Amoniakas 
0,5 val. - 0,20 mg/m3 
24 val. - 0,04 mg/m3 

Sieros vandenilis 0,5 val. - 0,008 mg/m3 

Aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimų, įvertinus vyraujančius vėjus ir kitas meteorologines 
sąlygas, rezultatai parodyti 14 priede esančiuose žemėlapiuose, o skaitinės reikšmės – 5 lentelėje.  

5 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Teršalo 
pavadinimas 

RV 
skaičiavimo 

laiko 
periodas 

Maksimali teršalo koncentracija ties objekto teritorijos 
ribomis 

be fono su fonu 
koncentracija RV dalimis1 koncentracija RV dalimis1 

1 2   3 4 
Anglies monoksidas 8 val. 0,41 mg/m3 0,041 0,61 mg/m3 0,061 

Azoto dioksidas 
valandos 

metų 
97,92 μg/m3 
7,28 μg/m3 

0,49 
0,18 

101,50 μg/m3 
10,87 μg/m3 

0,51 
0,27 

Kietosios dalelės 
KD10 

paros 
metų 

1,142 μg/m3 
0,463 μg/m3 

0,023 
0,012 

17,163 μg/m3 
13,822 μg/m3 

0,34 
0,35 

Kietosios dalelės 
KD2,5 

metų 0,231 μg/m3 0,012 8,959 μg/m3 0,45 

Sieros dioksidas 
1 val. 
paros 

1,28 μg/m3 
0,74 μg/m3 

0,004 
0,006 

6,12 μg/m3 
4,38 μg/m3 

0,017 
0,035 

LOJ 0,5 val. 0,078 mg/m3 0,078 0,313 mg/m3 0,313 

Amoniakas 
0,5 val. 
24 val. 

0,019 mg/m3 
0,011 mg/m3 

0,095 
0,28 

0,0236 mg/m3 
0,0148 mg/m3 

0,118 
0,37 

Sieros vandenilis 0,5 val. 0,0033mg/m3 0,41 0,0044 mg/m3 0,55 
Pastaba: 1- RV dalimis – modeliavimo būdų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės vertės. 
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Vadovaujantis modeliavimo rezultatais matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai 
sąlygoms, veiklos metu išskiriami teršalai objekto teritorijoje ar už jo ribų nesukels žmonių sveikatos 
apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių viršijimų. 

Neigiamas poveikis visuomenės sveikatai oro taršos aspektu dėl PŪV nenumatomas. SAZ ribas 
galima formuoti jas paliekant pagal 2016 m. atliktų PVSV procedūrų metu nustatytas SAZ ribas – 
150 m atstumu nuo žemės sklypo ribų visų pusių kraštinių. 

5.2. Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės 
veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus. 

Kvapas yra kompleksinis pojūtis, kuris atsiranda kvapioms dujinės fazės medžiagoms pasiekus uoslės 
receptorius. Uoslė yra pats abstrakčiausias jausmas iš visų žmogaus patiriamų. Uodimo procesas 
vyksta pagal paprastą schemą. Pirmame etape medžiagos molekulės patenka į nosį ir susiliečia su 
uodimo gleivine, sužadina jutimines ląsteles ir įtakoja impulso susidarymą elektrinio signalo 
pavidalu. Antrame etape įvyksta signalo perdavimas smegenims ir kvapo užuodimas. 

Žmogaus uoslės gleivinės plotas yra apie 3-4 cm2. Uoslės gleivinė yra išsidėsčiusi nosies ertmės 
viršutinėje dalyje ir tiesiogiai susijusi su burnos ertme. Molekulės, kurios būna burnos ertmėje gali 
lengvai per nosiaryklę patekti į nosies ertmę. Jei ilgai kvėpuoti vienu ir tuo pačiu kvapu, tai jis 
palaipsniui silpsta ir laikui einant nebejaučiamas. Šis reiškinys vadinamas uoslės „nuovargiu“ arba 
psichogeniniu poveikiu. Panašus „nuovargis“ būdingas ne tik uoslei, bet ir regėjimui, klausai, skoniui, 
tačiau charakteringiausias uoslei. Jei kvapas silpnas, tai laiko tarpas iki „nuovargio“ trumpas, o jei 
kvapas stiprus, tai šis laiko tarpas ilgesnis. Su amžiumi jautrumas kvapams mažėja logaritmine 
priklausomybe. Medžiagos kvapo pobūdis priklauso nuo medžiagos struktūros ir vandenilio atomų 
skaičiaus molekulėje, dvigubų jungčių kiekio, funkcinių grupių tipo ir išsidėstymo, radikalų tipo ir 
kiekio. 

Kartais organizmo reakcija į bjaurų kvapą gali sukelti fizinius negalavimus. Tokius negalavimus 
sukelia susierzinimas, t. y. fiziniai ligos simptomai, kurie yra psichologinės reakcijos į kvapus ir 
netoksinį suerzinimą, pvz.: dirginantys kvapai gali sukelti galvos skausmą, slogą, akių dirginimą, 
gerklės skausmą ir kt. fizinius ligos požymius. Tačiau žmonės gali reaguoti į nemalonius kvapus ne 
tik psichologiškai, bet ir fiziškai. Du reakcijos tipai nebūna visada vienodi. Vieni mokslininkai aprašo 
dėl kvapo poveikio atsiradusius nuotaikos kitimus ir fizinius simptomus (galvos skausmas, akių ir 
gerklės dirginimas), kurie veikia kartu. Kiti – nustato kvėpavimo takų ligas žmonėms, gyvenantiems 
šalia fermų. Kiekvieno tyrimo metu žmonės skundžiasi dėl galvos skausmo, slogos, akių dirginimo, 
gerklės skausmo. 

Minėti nusiskundimai dažniausiai patvirtinami objektyviais tyrimais (sumažėjęs plaučių aktyvumas, 
kraujo parametrai, uždegimai). Atsižvelgiant į tai, kad gyventojai skundžiasi nuotaikos kitimais ir 
fiziniais negalavimais, galima daryti prielaidą, kad šie nusiskundimai yra susiję. Ilgą laiką trunkantis 
kvapų poveikis žmonėms sukelia uoslės nuovargį, todėl žmogus pradeda blogiau užuosti kvapus. 
Pagrindinės kvapų charakteristikos – intensyvumas, hedoninis balas, kvapo pobūdis, koncentracija, 
susierzinimo potencialas. 

Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore nurodyta LR 
sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakyme Nr.V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės 
gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr.120-6148; aktuali redakcija) ir yra 
lygi 8 OUE/m3. Vadovaujantis šio įsakymo 2019-08-01 pakeitimu Nr. V-959 (TAR, 2019-08-01, Nr. 
12683), nuo 2024 m. sausio 1 d. didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore bus 5 OUE/m3. Sąvartyno eksploataciją numatoma vykdyti po nurodytos datos, todėl 
šioje PVSV ataskaitoje kvapo ribinės vertės dydis taikomas 5 OUE/m3. 
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Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė apibrėžiama kaip pati mažiausia cheminės medžiagos 
koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės olfaktometrijos 
metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine 
olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama vienam Europos 
kvapo vienetui (1 OUE/m3). 

Esamas vietovės užterštumas kvapais 

2018-10-25 Klaipėdos visuomenės sveikatos centras atliko patikrinimą. Patikrinimo akto kopija 
pridedama 15 priede. Pagal kvapo koncentracijas, nustatytas kvapų šaltiniuose, laboratorinių tyrimų 
rezultatus Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistas atliko kvapo 
koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore modeliavimą. Modeliavimo rezultatai (žiūr. 15 priedą) 
parodė, kad didžiausia kvapų koncentracija yra virš atviros atliekų laikymo aikštelės ir lygi 63,68-
79,11 OUE/m3. Virš sąvartyno kaupo kvapų koncentracija siekia 8,01-17,06 OUE/m3. Ties sąvartyno žemės 
sklypo riba kvapų koncentracija sumažėja iki 5,01-8,00 OUE/m3 (didžiausia ties MA įrenginio biofiltru), o 
už 150 m dydžio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos ribos kvapo koncentracija siekia 1,94-5,00 OUE/m3. 
Taigi, didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė neviršyta už objekto SAZ ribų. 

Tame pačiame akte pridedamas sąvartyno ir kaimyninių įmonių išskiriamų kvapų sklaidos žemėlapis. Jame 
matoma, kad tarša kvapais virš sąvartyno yra mažiausia iš visų tirtų objektų. Sąvartyno teritorijoje kvapo 
koncentracija siekia 20,18-46,29 OUE/m3, o ties sąvartyno SAZ riba (150 m atstumu nuo sklypo ribos) 
padidėja iki 83,62-135,85 OUE/m3. 

Tarša kvapais PŪV metu 
Šio metu, rengiantis III-iosios sąvartyno sekcijos eksploatacijai, I-oji sąvartyno sekcija uždengta šlaku ir šis 
apsektas turi įtakos kvapų emisijų iš sąvartyno kaupo pokyčiui. 2020-08-27 buvo atlikti kvapo 
koncentracijos iš sąvartyno kvapų šaltinių matavimai, jų protokolas Nr. Ch 6477/2020-6482/2020 
pridedamas 16 priede. Kvapų emisijos matuotos nuo atliekų saugojimo aikštelių (degiųjų atliekų, antrinių 
žaliavų atliekų), sąvartyno kaupo (perdengtos šlaku ir atliekų deponavimo zonų), biologinio apdorojimo 
filtro bei filtrato ir mišrių nuotekų siurblinės alsuoklio. Imant oro mėginius iš neorganizuotų kvapų šaltinių 
(dagių atliekų aikštelės, antrinių žaliavų aikštelės bei sąvartyno (pardengimo ir atliekų zonų)) paviršiaus 
buvo naudojamas gaubtas, kurio dengiamas paviršius yra 0,5 m2, o sukuriamas srautas 30 m3/(m2/val.). 
2018 m. atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad kvapų emisija iš mišrių nuotekų siurblinės yra kelis kartus 
didesnė nei iš filtrato nuotekų siurblinių. Todėl, optimizuojant išlaidas, kvapų matavimai atlikti tik mišrių 
nuotekų siurblinės alsuoklyje ir ši emisija prilyginama filtrato siurblinių kvapų emisijai. 

Kvapo vienetų kiekis išsiskiriantis per sekundę iš taršos šaltinių ar jų ploto vieneto (taikoma tik 
neorganizuotiems taršos šaltiniams) perskaičiuojama pagal formulę: 

MOUE = V  COUE/m3     (2) 
kur: 
 V – tūrio debitas; 
 COUE/m3 – išmatuota kvapo koncentracija. 

Paskaičiuotos kvapų emisijos iš atskirų kvapų šaltinių pateiktos 6 lentelėje. 

Mišrių nuotekų kaupykla yra dengta brezentu, kurį laiko talpos centre įrengtas metalinis strypas. Kaupykloje 
alsuoklis neįrengtas, bet uždengimas nėra hermetiškas, kvapas gali į aplinką patekti pro rezervuaro 
uždengimo tarpus. Emisija iš šio kvapų šaltinio paskaičiuojama pagal mišrių nuotekų siurblinėje užfiksuotus 
kvapų emisijos rezultatus, įvertinus kiek vienu metu sukaupiama mišrių nuotekų siurblinėje ir rezervuare. 
Siurblinėje, kurios skersmuo 2 m, vienu metu sukaupiama iki 8 m3 filtrato, o mišrių nuotekų rezervuaro talpa 
yra 300 m3. Mišrių nuotekų kaupykloje sukaupiamas 37,5 karto didesnis mišrių nuotekų kiekis, atitinkamai 
didesnė ir kvapų emisija iš šio šaltinio: 6,46 OUE/s · 37,5 = 242,25 OUE/s. 
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6 lentelė. Pagal tyrimo rezultatus perskaičiuota taršos šaltinių kvapų emisijos 

Taršos šaltinis 
Išmatuota kvapo 
koncentracija, 

OUE/m3 

Dujų tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

Kvapų emisija,  

OUE/m2/s OUE/s 

1 2 3 4 5 
Degių atliekų aikštelė 1098 0,00831 9,113 - 
Antrinių žaliavų atliekų aikštelė 473 0,00831 3,926 - 
Biologinio apdorojimo filtras 455 2,659 - 1209,845 
Filtrato ir mišrių nuotekų 
siurblinės 

95 0,068 - 6,46 

Sąvartynas (perdengimo zona) 221 0,00831 1,834 - 
Sąvartynas (atliekų zona) 134 0,00831 1,112 - 

Pastaba: 1 - vadovaujantis kvapo koncentracijos protokolu, iš neorganizuotų taršos šaltinių mėginiai buvo imami 30 
m3/(m2xh) arba 0,0083 m3/(m2xs) greičiu. 

III-iosios sąvartyno sekcijos įrengimo metu bus pastatyta viena nauja siurblinė, kurios alsuoklis priskiriamas 
kvapų šaltiniams. Siurblinė bus įrengiama analogiška esamoms, kvapų emisija iš siurblinės bus lygi 
6,46 OUE/s. Sąvartyno III-iojoje sekcijoje bus deponuojamos tokios pat atliekos kaip ir anksčiau 
eksploatuojamose I-ojoje ir II-ojoje sekcijose, tad ir kvapų emisija bus analogiška – 1,112 OUE/m2/s. 

Eksploatuojant NVĮ, sąvartyno teritorijoje atsiras naujas kvapų šaltinis – NVĮ biofiltras (ATŠ 
Nr. 007). Biofiltro technologiniuose duomenyse nurodoma, kad jo eksploatacijos metu į aplinką bus 
išskiriamas sieros vandenilis. Jo koncentracija į aplinką išleidžiamame ore sieks 10 mg/m3. 
Vadovaujantis tyrimų duomenimis2, sieros vandenilio kvapas sudaro 94,56 % viso sąvartynų filtrato 
kvapo. Įvertinant galimą paklaidą, tolimesniuose skaičiavimuose priimame, kad sieros vandenilio 
kvapas sudaro ne mažiau kaip 90 % viso filtrato skleidžiamo kvapo. 

Sieros vandenilio kvapo slenksčio vertė nurodyta LR sveikatos apsaugos ministro 2007-05-10 
įsakyme Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių 
medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162; 
galiojanti redakcija) ir lygi 0,00076 mg/m3. Pavienio cheminio junginio koncentraciją (mg/m3) 
perskaičiuoti į kvapo koncentraciją galima perskaičiuoti pagal junginio kvapo slenksčio vertę: 

𝐷 = ;    (3) 

Kur:  Ca – dujinės medžiagos (a) koncentracija, mg/m3; 
  Ta – dujinės medžiagos kvapo slenksčio vertė, mg/m3. 

𝐷( ) =
/

, /
= 13157,9 𝑂𝑈 /𝑚 . 

Biofiltru valomo oro kiekio našumas yra 600 m3/val. arba 0,167 m3/s. Momentinė kvapo emisija 
OUE/s paskaičiuojama sudauginus cheminio junginio kvapo koncentraciją ir biofiltre išvalomo oro 
momentinį kiekį: 

𝐸 .( ) = 13157,9𝑂𝑈 /𝑚 ∙ 0,167 𝑚 /𝑠 = 2197,4𝑂𝑈 /𝑠 

Bendra kvapo emisija iš biofiltro paskaičiuojama įvertinus, kad sieros vandenilio kvapas sudaro 90 % 
viso skleidžiamo sąvartyno filtrato kvapo: 

𝐸 .( ) =
2197,4𝑂𝑈 /𝑠 ∙ 100%

90%
= 2441,6𝑂𝑈 /𝑠 

                                                 
2 X. Wang, G. Parcsi, E. Sivret ir kt. Odorants and Their Contributions to Overall Odour Emission from a Landfill 
Leachate. 2019. 4 lentelė. El prieiga: 
https://www.researchgate.net/publication/337537483_Odorants_and_Their_Contributions_to_Overall_Odour_Emission
_from_a_Landfill_Leachate 
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Aplinkos apsaugos agentūros parengtose rekomendacijose kvapų, išsiskiriančių vykdant tam tikras 
ūkines veiklas, valdymui3, deginimas priskirtas bendrosioms kvapų šalinimo/mažinimo techninėms 
priemonėms. Sąvartyno dujos bus utilizuojamos fakele, todėl jų patekimas į aplinką 
neprognozuojamas. 

Degiųjų atliekų saugojimo sąvartyno kaupe metu, degiosios atliekos bus supresuojamos ir 
supakuojamos, todėl papildomų kvapų taršos šaltinių susidarymas nenumatomas. 

Statybinių ir didžiųjų atliekų apdorojimo veiklos metu kvapų šaltiniai nesusidarys. 

Kvapų mažinimo priemonės 

UAB KRATC Dumpių sąvartyne vykdomos veiklos skleidžiamų kvapų prevencijai taikomos 
priemonės, kurias rekomenduojama taikyti Aplinkos apsaugos agentūros parengtose 
rekomendacijose kvapų, išsiskiriančių vykdant tam tikras ūkines veiklas, valdymui: 

- MA įrenginyje įrengta speciali ištraukiamosios ventiliacijos sistema, kurios dėka 
pastate sukuriamas mažesnis slėgis nei aplinkoje. Ši sistema veikia visu MA įrenginio darbo 
metu. Atliekų priėmimo patalpoje įrengta mechaninė vėdinimo sistema, objekto darbo metu 
užtikrinanti 3 kartų per valandą oro kaitą patalpoje. Oras traukiamas tiek iš patalpos apačios, 
tiek iš viršaus. Iš priėmimo patalpos nutraukiama 27400 m3/val. oro. Oras patalpoje juda iš 
didesnio slėgio srities į mažesnio slėgio sritį, t.y., iš aplinkos oras priteka į MA įrenginio 
patalpas. Esant uždariems priėmimo patalpos vartams, oro pritekėjimas kompensuojamas per 
natūralaus pritekėjimo groteles. Priėmimo patalpos vartams atsidarius (dėl autotransporto 
judėjimo į/iš patalpą), oras ir toliau mechaniškai traukiamas iš patalpos ir kompensuojamas 
įtekant aplinkos orui pro atvirus vartus. MA įrenginyje naudojant ventiliaciją, kurios pagalba 
įrenginyje sukuriamas neigiamas slėgis (iš įrenginio vidaus nuolatos traukiamas oras), kvapų 
emisijos iš MA įrenginio į aplinką išvengiama. Neigiamo slėgio oro sistema yra įtraukta į 
geriausių technologijų, taikomų kvapų valdymui vykdant kompostavimą4, sąrašą. Tai pat 
tokia sistema naudojama medicinos įstaigose, kuriose reikalinga užkirsti kelia užkrato 
plitimui iš vienos patalpos į kitą5. Neigiamo slėgio pastate sudarymas minimas ir Aplinkos 
apsaugos agentūros parengtose rekomendacijose kvapų, išsiskiriančių vykdant tam tikras 
ūkines veiklas, valdymui taikomų bendrųjų kvapo šalinimo/mažinimo technologinių 
priemonių sąraše. Ventiliacijos sistema MA įrenginyje naudojama nuo pastato eksploatacijos 
pradžios (2015 m.). 

- Visas MA įrenginyje surinktas oras prieš išleidimą į aplinką valomas biofiltre. Biofiltro 
lakiųjų organinių junginių, kurie ir skleidžia kvapus, valymo efektyvumas siekia 80-99 %. 
Biofiltras naudojamas nuo MA įrenginio eksploatacijos pradžios (2015 m.). 

- MA apdorojimo įrenginio atliekų priėmimo patalpoje ir biologiškai skaidžių atliekų laikymo 
patalpoje įdiegtos stacionarios kvapus šalinančios „Airborn“ įrangos: per purkštuvų sistemą 
patalpoje paskleidžiama aktyviųjų medžiagų vandens tirpalo dulksna. Tirpalui naudojama 
„Airborn 10“ aktyvioji medžiaga, kuri suteikia vandens lašeliams absrobcines savybes. Iš oro 
lašeliai absorbuoja (sugeria lašelio viduje) priemaišas (tiek dulkes, tiek dujines medžiagas) ir 
pasunkėję nukrenta žemyn. Vandens lašeliui patekus ant žemės, dujos absorbuojamos 
ištirpusiame tirpale ir biologiškai suyra. Technologija veikia (dulksna skleidžiama) MA 
įrenginio darbo metu. Stacionari kvapų šalinimo technologija „Airborn“ MA įrenginyje 
naudojama nuo 2019 m. 

                                                 
3 El prieiga: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9979fcb4-ee44-45cc-848a-e30a73cdf59e  
4 El. prieiga: http://www.metrovancouver.org/services/solid-
waste/SolidWastePublications/Composting_Best_Practices_Study_Final_Report.pdf  
5 Neigiamo slėgio naudojimo medicinoje pavyzdžių El. prieigos: https://www.chadwickservice.com/what-is-a-negative-
pressure-room/  
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(06)00385-9/fulltext  
https://healthfacilityguidelines.com/ViewPDF/ViewIndexPDF/iHFG_part_d_isolation_rooms  
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- MA apdorojimo įrenginio atliekų priėmimo patalpoje nakties metu patalpų dezinfekcijai ir 
laikomų bei rūšiuojamų atliekų kvapų mažinimui naudojamas ozonatorius. Ozonatorius 
eksploatuojamas nuo 2019 m. 

- Klaipėdos MA apdorojimo įrenginio rūšiavimo proceso linijoje atliekos apipurškiamos 
efektyviais mikroorganizmais (probiotikais), kurie sumažina puvimo procesą atliekose ir jų 
kvapą. UAB KRATC veikloje naudojamas probiotinis preparatas „ProbioStopOdor“, 
nemalonių kvapų sklidimą sumažinantis iki 96 %6. Kvapų sklidimas sumažinamas ne tik iš 
bioskaidžių atliekų, bet ir iš atskiriamų perdirbimui tinkamų ar energetinę vertę turinčių 
atliekų (šios atliekos bendrame komunaliniame sraute būna suteptos bioskaidžių atliekų 
dalelėms, kurios natūralaus irimo pasekoje skleidžia nemalonų kvapą). Probiotiku 
apdorojamos visos rūšiavimo procese dalyvaujančios atliekos: preparatas išpurškiamas ant už 
smulkintuvo konvejeriu judančių atliekų ir tolygiai pasiskirsto joms sukantis būgniniame 
sijotuve. Probiotinis preparatas objekto veikloje naudojamas nuo 2019 m.  

- Sąvartyno dujos surenkamos specialia sistema ir utilizuojamos jas sudeginant (dujos 
deginamos AB „Klaipėdos vanduo“ arba sąvartyno teritorijoje įrengtame fakele). 

- Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyno kaupo teritorijoje naudojama mobili 
“Airborn” technologija, kuri sustabdo deponuojamų atliekų skleidžiamo kvapo sklidimą į 
aplinką. Mobilios įrangos purkštukai kasdien nukreipiami pavėjui. Absorbuojančių lašelių 
dulksna skleidžiama nepertraukiamai, esant teigiamai aplinkos temperatūrai (neigiamoje 
temperatūroje užšąla sistemos purkštukai). Mobili „Airborn“ technologija sąvartyno kaupe 
naudojama nuo 2019 m. 

- Po rūšiavimo likusių atliekų aikštelėje naudojama mobili “Airborn” technologija, kuri 
sustabdo laikomų atliekų skleidžiamo kvapo sklidimą į aplinką. Absorbuojančių lašelių 
dulksna skleidžiama nepertraukiamai, esant teigiamai aplinkos temperatūrai (neigiamoje 
temperatūroje užšąla sistemos purkštukai). Mobili „Airorn“ technologija rūšiuotų atliekų 
aikštelėje naudojama nuo 2020 m. antrojo pusmečio. 

UAB KRATC planuojamos naujos veiklos metu papildomai bus taikomos šios kvapų valdymo 
priemonės: 

- Degiosios atliekos sąvartyno kaupe bus saugomos supresuotos ir supakuotos plastikinėje 
plėvelėje. Plastikinė plėvelė neleis sklisti atliekų kvapui į aplinką. 

- Sąvartyno filtrato valymo metu susidarantys degazacijos produktai bus valomi biofilte. 
Biofiltro valymo efektyvumas nuo kvapų siekia 70-99 %7. 

Aukščiau išvardintos kvapų valdymo priemonės atitinka Aplinkos apsaugos agentūros parengtose 
rekomendacijose kvapų, išsiskiriančių vykdant tam tikras ūkines veiklas, valdymui, nurodytas 
priemones: objekte naudojamos cheminės ir biologinės priemonės kvapiesiems junginiams suardyti, 
lokalizuojama pasklidoji tarša atliekų priėmimo, rūšiavimo ir deponavimo metu. 

Kvapų sklaidos modeliavimas. 

Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 5.2. 
Atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 5.2 yra įtraukta į Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos 
orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos 
apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-220 (Žin., 2008, Nr.143-
5768).  

Kvapų sklaidos modeliavimui naudoti sekantys duomenys: 

                                                 
6 Probiotinio preparato tiekėjo infomacija: http://www.avai.lt/shop/produktas/stop-odor-3/  
7 Vadovaujantis Europos komisijos parengtu Geriausiai prieinamų gamybos būdų informaciniu dokumentu, skirtu 
bendram nuotekų ir chemijos sektoriaus nuotekų valymo/tvarkymo sistemoms. 3.176 lentelė. El. prieiga: 
https://aida.ineris.fr/sites/default/files/directive_ied/CWW_Bref_2016_published.pdf  
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 5 metų kasvalandiniai Klaipėdos hidrometeorologijos suteikti meteorologiniai duomenys: 
temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas; 

 reljefo pataisos koeficientas lygus 0,5 (atviri priemiesčiai); 
 platuma lygi 55,6; 
 skaičiavimo lauko dydis – 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių. Erdvinė skiriamoji geba – 40 m. 
 teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 
 Organizuotų kvapų taršos šaltinių fiziniai parametrai, kurie neužfiksuoti kvapo koncentracijos 

nustatymo protokole, įvesti pagal 2 lentelės duomenis. Neorganizuoti kvapų taršos šaltiniai 
(atliekų saugojimo aikštelės, stoginė ir sąvartyno kaupas) vertinti kaip plotiniai šaltiniai. Visų 
kvapų sklaidos skaičiavimuose vertinų stacionarių šaltinių fiziniai parametrai nurodyti 
7 lentelėje. 

 Skaičiavimuose objekto kvapų šaltinių emisijos nepastovumo faktorius nevertintas, t.y, 
skaičiuota, kad visi taršos šaltiniai dirba 8760 val. per metus. 

 Sklaido skaičiavimuose įvertintos tos kvapų mažinimo priemonės, kurių efektyvumą buvo 
galima nustatyti vykdant kvapo koncentracijos matavimus šaltiniuose: probiotikai ir biofiltras. 
Preparatas „Airborn“ suriša jau iš šaltinio išsiskyrusius kvapus, jo efektyvumą matavimų metu 
nustatyti galimybės nebuvo, todėl ši kvapų mažinimo priemonė kvapų sklaidos 
skaičiavimuose nevertinta. 

Kvapų sklaidos įvertinimo išvados. 

Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai pateikiami 17 priede. Modeliavimo rezultatai parodė, kad 
PŪV metu išskiriamų kvapų koncentracija, viršijanti RV, susidarys virš atvirų išrūšiuotų atliekų 
laikymo aikštelių, antrinių žaliavų stoginės ir MA įrenginio biofiltro. Kvapų koncentracijos šiame 
plote sieks 5,01-28,06 OUE/m3. Virš sąvartyno kaupo susidarysiančių kvapų koncentracija prognozuojama 
3,51-5,0 OUE/m3. Už 150 m dydžio sąvartyno SAZ ribos kvapo koncentracija sieks 2,21-4,0 OUE/m3. Ties 
artimiausia gyvenamąja ir visuomenine aplinka PŪV veiklos skleidžiamų kvapų koncentracija sumažės iki 
2,21-3,0 OUE/m3. 

Taigi, didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinės vertė neviršijama už esamos objekto SAZ ribos. 

Kvapų sklaidos skaičiavimo rezultatus lyginant su 2018-10-25 atlikto Klaipėdos visuomenės 
sveikatos centro patikrinimo rezultatais (pridedami 15 priede), matome, kad prognozuojami rezultatai 
panašūs: sumodeliuota kvapų koncentracija ties Klaipėdos regioninio sąvartyno SAZ riba buvo 1,94 
– 5,0 OUE/m3. Todėl, įvertinus bendrą teritorijos užterštumą kvapais (kartu su kaimyninių objektų 
veiklos metu išskiriamais kvapais), kuris nustatytas 2018-10-25 Klaipėdos visuomenės sveikatos 
centrui vykdant patikrinimą, galima teigti, kad kvapo koncentracija PŪV metu ties sąvartyno SAZ 
riba nepadidės. Nagrinėjamo objekto išskiriamų kvapų sklaidos pokyčiai PŪV metu 
neprognozuojami, todėl galime teigti, kad PŪV neįtakos vietovės suminių kvapų esamos ribinės vertės 
izolinijos (8 OUE/m3; mažiausias atstumas nuo sąvartyno sklypo ribos yra 425 m) formos ar dydžių pokyčių. 

Atsižvelgiant į aukščiau aprašytus prognozuojamus pokyčius galima teigti, kad PŪV kvapų sukeliamo 
neigiamo poveikio gyventojų ir darbuotojų sveikatai nedarys. SAZ ribas galima formuoti jas paliekant 
pagal 2016 m. atliktų PVSV procedūrų metu nustatytas SAZ ribas – 150 m atstumu nuo žemės sklypo 
ribų visų pusių kraštinių. 
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7 lentelė. Stacionarių kvapų šaltinių fiziniai ir emisijų duomenys (modeliavimo suvesties duomenys) 

Taršos šaltiniai 
Išmetamų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje 

Kvapų emisija 
Teršalų 

išmetimo 
trukmė, 
val./m. Pavadinimas Nr. tipas koordinatės 

aukštis, 
m 

išmetimo 
angos 

matmenys, m 

tempera-
tūra, 0C 

tūrio 
debitas  

vnt. reikšmė 

1 2  3 4 5 7 8 9 10 11 
Biofiltras (MA įr.) 001 Taškinis X=6170132; Y=327666 7 1,6 22 2,659 m3/s OUE/s 1209,845 8760 
Filtrato siurblinė 001 Taškinis X=6169725; Y=327521 1,5 0,15 22 0,068 m3/s OUE/s 6,46 8760 
Filtrato siurblinė 002 Taškinis X=6170160; Y=327342 1,5 0,15 22 0,068 m3/s OUE/s 6,46 8760 
Mišrių nuotekų siurblinė 003 Taškinis X=6170114; Y=327735 1,5 0,15 22 0,068 m3/s OUE/s 6,46 8760 
Filtrato siurblinė 005 Taškinis X=6170163; Y=327317 1,5 0,15 22 0,068 m3/s OUE/s 6,46 8760 
NVĮ biofiltras 007 Taškinis X=6169932; Y=327717 2,56 0,2 20 0,167 m3/s OUE/s 2441,6 8760 
Filtrato kaupykla 603 Taškinis X=6170103; Y=327733 1,2 0,5 22 0,098 m3/s OUE/s 242,25 8760 

Eksploatuojamas 
sąvartyno kaupas (I ir II 
sekcijos) 

601 

Plotinis 

X=6170147; Y=327351 
X=6170119; Y=327563 
X=6169844; Y=327670 
X=6169737; Y=327513 

251 - 21 
0,0083 
m3/s/m2 

OUE/m2/s 1,834 8760 

Sąvartyno kaupas (III 
sekcija) 

Plotinis 

X=6170156; Y=327231 
X=6170147; Y=327343 
X=6169844; Y=327464 
X=6169811; Y=327376 

101 - 21 
0,0083 
m3/s/m2 OUE/m2/s 1,112 8760 

Degiųjų atliekų aikštelė 607 Plotinis 

X=6170095; Y=327623 
X=6170102; Y=327640 
X=6170091; Y=327650 
X=6170081; Y=327629 

2 - 21 
0,0083 
m3/s/m2 OUE/m2/s 9,113 8760 

Rūšiuotų atliekų aikštelė 608 Plotinis 

X=6170126; Y=327612 
X=6170123; Y=327638 
X=6170101; Y=327636 
X=6170095; Y=327622 

2 - 21 
0,0083 
m3/s/m2 OUE/m2/s 3,926 8760 

Rūšiuotų atliekų stoginė 609 Plotinis 

X=6170141; Y=327640 
X=6170139; Y=327659 
X=6170115; Y=327656 
X=6170117; Y=327639 

2 - 21 
0,0083 
m3/s/m2 OUE/m2/s 3,926 8760 

Pastaba: 1 – nurodytas mažiausias sekcijos kaupo aukštis. Esant didesniam aukščiui kvapų išsklaidymas gerėja ir koncentracija aplinkos ore mažėja. 
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5.3. Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 
visuomenės sveikatai, vertinimas 

Triukšmas 

Vadovaujantis naujausiais žmogaus veiklos neurofiziologijos pagrindais, triukšmo poveikis 
organizmui vertinamas kaip poveikis centrinei nervų sistemai, o ne tik kaip poveikis klausos organui. 

Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau - PSO) akcentuojamos triukšmo keliamos sveikatos 
problemos: klausos pakenkimas, kalbos nesupratimas, miego sutrikimai fiziologinių funkcijų 
sutrikimai, psichikos sutrikimai, mokslo ir kitų pasiekimų blogėjimas, socialiniai ir elgsenos 
pakitimai (dirglumas, agresyvumas ir kt.). Lengviausiai triukšmo pažeidžiamos grupės: vaikai, 
ligoniai, invalidai, pamainomis dirbantys, seni asmenys, ilgai būnantys triukšme žmonės ir pan. 

Iš esmės intensyvūs akustiniai dirgikliai organizme sukelia stresines reakcijas, kuriose galima 
pastebėti įvairias fazes - nuo adaptacijos kompensacinės stadijos iki absorbavimo stadijos. Stresas 
žmogaus organizmą veikia daugeliu aspektų - nuo sukeliamų funkcinių cerebrovisceralinių 
reguliacijos pažeidimų iki pastebimų morfologinių organų ir sistemų degeneracinių pokyčių. 

Atsižvelgiant į triukšmo intensyvumą, jo poveikis į organizmą yra toks: 40 - 50 dB - atsiranda 
psichinės reakcijos, 60 - 80 dB - išsivysto vegetacinės nervų sistemos pakitimai. Pagal TLK - 10 tai 
apima: nervų sistemos, kraujotakos, virškinimo, kaulų - raumenų sistemos ir jungiamojo audinio 
ligas. 90 - 110 dB - išsivysto klausos netektis. 

Analizuojant Lietuvos gyventojų sergamumą, užregistruotą ambulatorinę pagalbą teikiančiose 
sveikatos priežiūros įstaigose, pastebima, kad daugėja ligų, santykinai susijusių su triukšmo poveikiu: 
kraujotakos sistemos, nervų sistemos, virškinimo sistemos ligos. 

Žmogus, kurį veikia intensyvus triukšmas, sunaudoja vidutiniškai 10 - 20% daugiau fizinių ir nervinių 
- psichinių jėgų, kad galėtų išlaikyti tokį pat veiklos lygį, pasiektą esant mažesniam nei 70 dB 
triukšmo lygiui. 

Triukšmui labiausiai jautrios (pagal PSO) yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, kurortai, 
mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 
“Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” 
gyvenamųjų patalpų ir gyvenamųjų teritorijų triukšmo lygius reglamentuoja taip: 

Objekto pavadinimas 
Garso lygis, 

ekvivalentinis 
garso lygis 

Maksimalus 
garso lygis 

Paros 
laikas, 

val. 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

65 dBA 
60 dBA 
55 dBA 

70 dBA 
65 dBA 
60 dBA 

07–19 val. 
19–22 val. 
22–07 val. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
\aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

55 dBA 
50 dBA 
45 dBA 

60 dBA 
55 dBA 
50 dBA 

07–19 val. 
19–22 val. 
22–07 val. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, 
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, 
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

45 dBA 
40 dBA 
35 dBA 

55 dBA 
50 dBA 
45 dBA 

07–19 val. 
19–22 val. 
22–07 val. 

Garso sklidimui didžiausią įtaką daro šios atmosferinės sąlygos: vėjas ir temperatūra. Vėjo greitis -
didėja didėjant aukščiui, kuris nukreipia garso sklidimą pavėjui ir sudaro garso „šešėlį“ priešingoje 
vėjo krypčiai pusėje. Absorbuojamas gradientas sukelia panašų poveikį kaip ir vėjo gradientas, 
išskyrus tai, kad jis yra toks pats visomis kryptimis. Saulėtą ir nevėjuotą dieną, temperatūra mažėja 
kylant aukščiui ir taip sudarydama „šešėlio“ poveikį triukšmo sklidimui. Žvaigždėtą naktį, 
temperatūra gali kilti didėjant aukščiui ir nukreipti garsą į žemės paviršių. Krituliai gali įtakoti garso 
sklaidą. Pavyzdžiui krentantis sniegas gali duodi juntamą garso sumažėjimą ir taip pat gali padidinti 
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teigiamą temperatūrinį gradientą. Oras nevienodai sugeria skirtingų dažnių garso bangas. Mažiausiai 
yra sugeriamas žemų dažnių garsas, stipriausiai - aukštų dažnių. 

Žemės paviršiaus įtaka triukšmo sklaidai priklauso nuo žemės paviršiaus akustinių savybių: ar 
paviršius yra kietas (betonas, vanduo), minkštas (žolė, medžiai, augalai) ar jis yra maišytas. Garso 
susilpnėjimas dėl žemės paviršiaus dažnai yra skaičiuojamas absorbuojama dažniuose, įvertinant 
kokios dažninės charakteristikos yra triukšmo šaltinis ir žemės paviršius iki poveikio šaltinio. Kada 
garso bangos susiduria su paviršiumi, dalis jų yra atspindimos, dalis perduodamos per kliūtį ir dalis 
yra absorbuojama. Jeigu adsorbcija ir perdavimas yra nestiprūs, didžioji dalis bangų yra atspindima 
ir toks paviršius yra laikomas akustikai kietu. Todėl tokiame poveikio taške garsas yra nuo tiesioginių 
bangų ir nuo atsispindėjusių. 

Priklausomai nuo pobūdžio išskiriamos šios sąlyginės triukšmo šaltinių grupės: 

1. Esamas - foninis triukšmas. 
2. Veiklos stacionarių ir mobilių taršos šaltinių keliamas triukšmas. 

Esamas triukšmo lygis 

Pagrindinį foninį triukšmą nagrinėjamoje vietovėje formuoja autotransporto eismas krašto keliu Nr. 
141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 
Susisiekimo ministerijos Triukšmo žemėlapiu paros laikotarpiui (žiūr. 9 pav.) matyti, jog keliu Nr. 
141 judančio transporto skleidžiamas ekvivalentinis paros triukšmo lygis PŪV žemės sklype siekia 
nuo 59 dBA iki 50 dBA ir neviršija nustatytos ribinės vertės – 65 dBA. Nakties periodu krašto keliu 
judančio autotransporto skleidžiamas ekvivalentinis triukšmo lygis siekia 45-49 dBA ir taip pat 
neviršija ribinės vertės (55 dBA). 

Pagrindiniai triukšmo šaltiniai PŪV žemės sklype – MA įrenginys bei vietoje dirbantis ir atvykstantis 
autotransportas. Iki 2020-11-27 vykdomoje pelenų (šlako) apdorojimo veikloje naudojamas pelenų 
šlako apdorojimo įrenginys (komplektuojamas su dyzeliniu generatoriumi), kurio skleidžiamo 
triukšmo lygis siekia 119 dBA. 

Vadovaujantis MA įrenginio techninio projekto Nr. HSP-2014-14-01-17/1504-TP duomenimis, MA 
įrenginio viduje eksploatuojamų mechaninio apdorojimo linijos įrenginių skleidžiamas triukšmo 
lygis siekia iki 85 dBA, o šio statinio vėdinimo ventiliatorių variklių keliamas triukšmo lygis yra iki 
70 dBA. Pastato viduje eksploatuojamų įrenginių keliamo triukšmo sklidimą į aplinką riboja pastato 
konstrukcija. Pastato išoriniai atitvarai įrengti iš daugiasluoksnių plokščių, kurių triukšmo izoliavimo 
rodiklis yra nemažesnis kaip 24 dB. 
UAB KRATC Dumpių sąvartyno teritorijoje vykdomos veiklos metu eksploatuojamų stacionarių 
triukšmo šaltinių charakteristikos: 

Stacionarūs triukšmo šaltinai 
Triukšmo 
šaltinio 

tipas 

Darbo trukmė, min 

pavadinimas vnt. 
garso 
lygis, 
dBA 

dieną vakare naktį 

Pelenų (šlako) apdorojimo įrenginys 1 119 Taškinis 180 0 0 
MA įrenginys (konstrukcijos 
izoliavimo rodiklis 24 dB) 

1 85 Tūrinis 720 180 0 

Sąvartyno veiklos metu teritorijos viduje naudojamas šis autotransportas: 

- Tankintuvas „Tana-32”, kurio skleidžiamas triukšmo lygis siekia 108 dBA; 
- Buldozeriai (2 vnt.) – skleidžiamas triukšmo lygis iki 110 dBA; 
- Traktorius, skleidžiantis 96 dBA; 
- Ekskavatorius – skleidžiamas triukšmo lygis 90 dBA; 
- Asenizacinio automobilio – 81 dBA. 
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9 pav. Keliu Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda judančio autotransporto skleidžiamo triukšmo žemėlapiai 
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Į sąvartyną atvykstančio autotransporto paros srautas teritorijoje yra: 120-150 šiukšliavežių reisų ir 
iki 15 darbuotojų lengvųjų automobilių. PŪV metu autotransporto srauto pokyčiai neplanuojami. 

Kitų į sąvartyną atvykstančių transporto priemonių (šiukšliavežių ir lengvųjų automobilių) 
skleidžiamo triukšmo lygis nustatomas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-11-10 įsakymu Nr. 
3-357 „Dėl transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių atitikties triukšmo kontrolės teisės 
norminiams aktams vertinimo ir sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 118-
4840) ir lygus: lengvųjų automobilių – 74 dBA, šiukšliavežių – 81 dBA. Kaip jau minėta anksčiau, į 
sąvartyną atvykstančio autotransporto paros srautas teritorijoje yra: 120-150 šiukšliavežių reisų ir iki 
15 darbuotojų lengvųjų automobilių. 
Veiklos metu eksploatuojamų mobilių triukšmo šaltinių charakteristikos: 

Triukšmo šaltinis 
Garso lygis, 

dBA 
Kiekis per nurodytą 

laikotarpį 
Važiavimo greitis 

teritorijoje 
Sunkusis autotransportas 81 300 vnt. per dieną 20 
Lengvieji automobiliai 74 30 vnt. per dieną1 20 
Ant kaupo judantis 
autotransportas 

1102 6 reisai/val. 20 

Pastaba: 1 – vertinamas eismas abiem kryptimis (atvykstantis/išvykstantis) 
2 – vertinamas triukšmingiausia sąvartyno kaupe naudojama autotechnika. Transporto judėjimas vertinamas 

įvažiuojamuoju į kaupą keliu ir visu sąvartyno perimetru. 

Visi triukšmo šaltiniai objekto teritorijoje eksploatuojami sąvartyno darbo laiku, t.y. 06.00-22.00 val. 
Esamas triukšmo lygis vietovėje nustatytas atlikus akustinius triukšmo matavimus, rezultatų 
protokolai pridedami 18 priede. Triukšmo lygio matavimo taškų išdėstymas parodytas 10 pav. 
Triukšmo matavimo taškas T2 atspindi triukšmo lygį ties veiklos žemės sklypo riba ir apibūdina 
sąvartyno teritorijoje veikiančių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmo lygį. Taškai T1, T3 ir T4 
skirti esamam triukšmo lygio ties Klaipėdos regioninio sąvartyno SAZ riba nustatymui. Vakarinė 
sąvartyno SAZ riba yra ties krašto keliu Nr. 141, todėl šioje vietoje itin ryški transporto įtaka vietovės 
triukšmo lygiui ir nustatyti veiklos įtaką triukšmo lygiui nėra galimybių. 

Matavimų rezultatai: 

Matavimų 
vieta 

Paros laikas 
Garso slėgio lygiai, dBA 

Ekvivalentinis Maksimalus Liekamasis 
ekviv. Ribinis2 Išmatuotas Ribinis2 Išmatuotas 

T11 
Diena (07-19 val.) 65 52,3 70 61,8 46,2 
Vakaras (19-22 val.) 60 46,1 65 54,6 43,4 
Naktis (22-07 val.) 55 50,6 60 59,5 46,5 

T2 
Diena (07-19 val.) 55 43,0 60 55,0 40,4 
Vakaras (19-22 val.) 50 46,9 55 54,2 45,0 
Naktis (22-07 val.) 45 42,3 50 50,3 40,4 

T3 
Diena (07-19 val.) 55 47,4 60 57,7 42,6 
Vakaras (19-22 val.) 50 43,5 55 50,7 40,7 
Naktis (22-07 val.) 45 44,4 50 53,3 41,4 

T41 
Diena (07-19 val.) 65 49,0 70 54,7 46,3 
Vakaras (19-22 val.) 60 45,4 65 54,3 42,5 
Naktis (22-07 val.) 55 47,5 60 53,8 44,1 

Pastabos: 1 – akustinio triukšmo matavimo protokoluose nurodyta, kad triukšmo lygio matavimo taškuose T1 ir T4 
matavimus įtakojo transporto triukšmas nuo kelio Nr. 141. 
2 – Ribinės ekvivalentinio ir maksimalaus triukšmo lygio vertės nustatomos pagal HN 33:2011. 



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS KLAIPĖDOS REGIONINIO SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K, 
KLAIPĖDOS R. SAV., POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA 
  

  UAB „Ekosistema“, 2020 Puslapis 57 iš 85 

 
10 pav. Akustinio triukšmo matavimo taškų išdėstymo schema. 

Ekvivalentinis triukšmo lygis visuose triukšmo lygio matavimo taškuose visais paros periodais 
neviršijo HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. 

Maksimalus triukšmo lygis taškuose T2 ir T3 nakties periodu viršijo HN 33:2011 nustatytą ribinį 
maksimalaus triukšmo lygį. Minėtuose taškuose lyginant nakties periodu užfiksuotus ekvivalentinio 
ir liekamojo triukšmo lygius, matome, kad skirtumas tarp jų yra 3 dBA arba mažiau. Gaunama didelė 
matavimo neapibrėžtis, dėl ko negalima išmatuotų garso slėgio lygių priskirti bandomajam šaltiniui, 
t.y. UAB KRATC eksploatuojamo Klaipėdos regioninio sąvartyno veiklai (Lietuvos standartas LST 
ISO 1996-2 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis). Triukšmo 
lygį nagrinėjamuose taškuose gali įtakoti gretimybėje veiklą vykdančios bendrovės. 

Triukšmo šaltiniai PŪV metu 

I I I - i o s i o s  s e k c i j o s  į r e n g i m o  m e t u  triukšmo šaltinių kiekio pokytis nenumatomas. Pakis 
ant sąvartyno kaupo dirbančių autotransporto priemonių darbo vieta, t.y. ji persislinks arčiau kelio 
Nr. 141. Kiti triukšmo šaltinių pokyčiai dėl minėtos veiklos nenumatomi. Į sąvartyną atvykstančio 
autotransporto srauto pokyčiai PŪV metu nenumatomi. 

S t a t y b i n i ų  i r  d i d ž i ų j ų  a t l i e k ų  t v a r k y m o  m e t u  nauji triukšmo šaltiniai aptarti 
informacijoje dėl poveikio aplinkai vertinimo (žiūr. ištrauką 13 priede): 

- Ekskavatorius (1 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis -  91 dBA; 
- Krautuvas (1 vnt.) – 82 dBA; 
- Trupintuvas (1 vnt.) – 96 dBA; 
- Medienos smulkintuvas – 116 dBA. 

Visi šie triukšmo šaltiniai bus eksploatuojami nuo 8.00 iki 17.00 val. 

Statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymo veikla objekto transporto pokyčių neįtakos: tos pačios atliekos 
atvežamos į sąvartyno teritoriją ir šiuo metu, bet be apdorojimo deponuojamos sąvartyno kaupe. 

D e g i ų j ų  a t l i e k ų  l a i k y m o  s ą v a r t y n o  k a u p e  v e i k l a  bus vykdoma sąvartyno dalyje, 
kurioje šiuo metu vykdomas dugno pelenų (šlako) laikymas. Naujų triukšmo šaltinio šios veiklos 
metu eksploatuoti nenumatoma, transporto srautų pokyčiai neprognozuojami. 
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UAB KRATC Dumpių sąvartyno teritorijoje PŪV metu eksploatuojamų stacionarių triukšmo šaltinių 
charakteristikos: 

Stacionarūs triukšmo šaltinai 
Triukšmo 
šaltinio 

tipas 

Darbo trukmė, min 

pavadinimas vnt. 
garso 
lygis, 
dBA 

dieną vakare naktį 

MA įrenginys (konstrukcijos 
izoliavimo rodiklis 24 dB) 

1 85 Tūrinis 720 180 0 

Trupintuvas 1 96 Taškinis 480 0 0 
Medienos smulkintuvas 1 116 Taškinis 480 0 0 

PŪV metu eksploatuojamų mobilių triukšmo šaltinių charakteristikos: 

Triukšmo šaltinis 
Garso lygis, 

dBA 
Kiekis per nurodytą 

laikotarpį 
Važiavimo greitis 

teritorijoje 
Sunkusis autotransportas 81 300 vnt. per dieną 20 
Lengvieji automobiliai 74 30 vnt. per dieną1 20 
Ant kaupo judantis 
autotransportas 

1102 6 reisai/val. 20 

Ekskavatorius 91 10 reisų/val. 10 
Krautuvas 82 10 reisų/val. 10 

Pastaba: 1 – vertinamas eismas abiem kryptimis (atvykstantis/išvykstantis) 
2 – vertinamas triukšmingiausia sąvartyno kaupe naudojama autotechnika. Transporto judėjimas vertinamas 

įvažiuojamuoju į kaupą keliu ir visu sąvartyno perimetru. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai 

PŪV įtaka vietovės triukšmo lygiui nustatyta modeliavimo būdu. Mobilių ir stacionarių triukšmo 
šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje sumodeliuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. 
CadnaA (Computer Aided Noise Abatement - kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) - tai 
programinė įranga, skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir 
prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 
2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos 
ir standartai. 

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 2002/49/EB 6 straipsniu ir II priedu bei 
LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V-604 patvirtinta Lietuvos higienos norma 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638), PŪV metu sukeliamo triukšmo lygio vertinimui naudotos 
šios metodikos: 

 Pramoninės veiklos triukšmas - Lietuvos standartas LST ISO 9613:2:2004 „Akustika. Atviroje 
erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ (tapatus ISO 
9613:2:1996). 

 Kelių transporto triukšmas - Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-96“ 
(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos ministro 1995-05-
05 įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo, ir Prancūzijos standartas „XPS 31:133“. Šiuose 
dokumentuose spinduliuojamojo triukšmo įvesties duomenys gaunami vadovaujantis „Sausumos 
transporto triukšmo vadovas, triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du bruit 
des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980“) nurodymais. 
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Skaičiuojant pramonės triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos tokios sąlygos: 

- oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 
- triukšmo slopinimas – planuojamos užstatymo teritorijos dangų absorbcinės 

charakteristikos neįvertintos; 
- triukšmo lygio skaičiavimo aukštis 1,5 m (žmogaus klausos organų lygyje); 
- įvertintas PŪV triukšmo šaltinių darbo režimas: dienos ir vakaro periodais triukšmo 

šaltiniai dirba ištisai, nakties periodu – 1 valandą; 
- technologiniai įrenginiai skaičiavimuose vertinami kaip taškiniai šaltiniai, jų skleidžiamo 

triukšmo lygiai aprašyti aukščiau. Vadovaujantis CadnaA gamintojų rekomendacijomis, 
objekto teritorijoje judantis autotransportas bei krautuvas vertinami kaip linijiniai taršos 
šaltiniai. Autotransporto greitis sąvartyno teritorijos viduje yra 20 km/val.; 

- Skaičiuojant MA įrenginio pastato triukšmą, įvertintas jo konstrukcijų triukšmo 
izoliavimo rodiklis (24 dBA); 

- teritorijoje judantis autotransportas ir krautuvas pagal CadnaA gamintojų rekomendacijas 
vertinami kaip linijiniai triukšmo šaltiniai, kurių skleidžiamas triukšmo lygis nurodytas 
aukščiau; 

- triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – 1 m (abiem kryptimis). Triukšmo sklaida 
skaičiuota 300 m spinduliu nuo objekto teritorijos ribos. 

Kiti triukšmo šaltinių duomenys modeliavimui nebuvo reikalingi, todėl nenagrinėti. 

Pagal Direktyvą 2002/49/EB į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro, Lnakties, 
kurie apibrėžiami, kaip: 

1. Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos 
laikotarpiui. 

2. Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro 
laikotarpiui. 

3. Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties 
laikotarpiui. 

Siekiant įvertinti kokią įtaką vietovės triukšmo lygio pokyčiui darys PŪV, triukšmo sklaidos 
skaičiavimai atlikti dviem variantais:  

I. Paskaičiuotas esamų triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo lygis. Esamos veiklos įtakojamo 
triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti vertinant tik objekto teritorijos ribose veikiančius triukšmo 
šaltinius, t.y. MA įrenginio pastatą ir teritorijos viduje manevruojantį autotransportą. 

II. Paskaičiuotas PŪV metu numatomų eksploatuoti triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo lygis. 
PŪV įtakojamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti vertinant tik objekto teritorijos ribose 
veikiančius triukšmo šaltinius, t.y. MA įrenginio pastatą, statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymui 
naudojama įrangą bei teritorijos viduje manevruojantį autotransportą. 

Kaip jau minėta anksčiau, autotransporto srauto pokyčiai PŪV metu neplanuojami, todėl transporto 
skleidžiamo triukšmo lygio žemėlapiai nerengiami. 
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Prognozuojami triukšmo lygiai 

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami 19 priede, rezultatai išreikšti triukšmo lygių izolinijos 5 dB 
intervalu. Gauti rezultatai lyginami su gyvenamajai aplinkai, veikiamai kitų triukšmo šaltinių, 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, nustatytos ekvivalentinio garso lygio normomis. 

Modeliavimo metu nustatytas ekvivalentinis triukšmo lygis: 

 PŪV teritorijoje veikiančių triukšmo šaltinių įtakojamo triukšmo 
lygis, dBA. Esamas/PŪV 

Leistinas ekvivalentinis garso 
lygis pagal HN 33:2011: 

Diena Vakaras Naktis 
55 50 45 

Žemės sklypo riba:  
Šiaurinė 40,1-50/55,1-60 40,1-45/40,1-45 30,1-35/30,1-35 
Rytinė 45,1-50/45,1-50 35,1-40/35,1-40 30,1-35/30,1-35 
Pietinė 50,1-65/40,1-45 40,1-45/40,1-45 30,1-35/30,1-35 
Vakarinė 40,1-60/35,1-40 30,1-35/35,1-40 ≤30/≤30 
Triukšmo lygio matavimo 
taškų vieta: 

 

T1 (šiaurinė SAZ riba) 40,1-45/45,1-50 30,1-35/30,1-35 ≤30/≤30 
T2 (šiaurinė veiklos žemės 
sklypo riba) 

45,1-50/40,1-45 40,1-45/40,1-45 30,-1-35/30,1-35 

T3 (60 m nuo rytinės veiklos 
žemės sklypo ribos) 

40,1-45/40,1-45 30,1-35/30,1-35 ≤30/≤30 

T4 (pietinė SAZ riba) 45,1-50/35,1-40 ≤30/≤30 ≤30/≤30 

Palyginus veiklos skleidžiamą esamą ir prognozuojamą triukšmo lygius, matome, kad žymus 
triukšmo lygio pokytis prognozuojamas dienos metu. Iš nagrinėjamo objekto teritorijos iškėlus pelenų 
(šlako) tvarkymo veiklą, ties pietine ir vakarine žemės sklypo ribomis ekvivalentinis triukšmo lygis 
sumažės 10-20 dBA. Statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymo veikla, kurią ketinama vykdyti 8.00-
17.00 val., įtakos triukšmo lygio padidėjimą ties šiaurine žemės sklypo riba. Didžiausias leidžiamas 
triukšmo ribinis dydis dienos metu bus viršijamas ties šiaurine PŪV žemės sklypo riba, bet ties 
objekto SAZ riba sumažės iki 40,1-45 dBA bei neviršys nustatytos ribinės vertės (55 dBA). 

Vakaro ir nakties periodais triukšmo lygio pokytis PŪV metu ties veiklos žemės sklypo ribomis 
neprognozuojamas. 

Triukšmo pokyčiui dėl PŪV įvertinimui išmatuotos liekamojo triukšmo vertės, parodančios foninį 
triukšmo lygį be Klaipėdos regioninio sąvartyno veiklos, sumuojamos su sumodeliuotu triukšmo 
lygiu atitinkamuose taškuose. Suminis triukšmo lygis (LS) ties sklypo ribomis apskaičiuojamas pagal 
sekančią formulę: 

  (4) 
Kur:  n - bendras atskirai sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis;  

Li - šaltinio triukšmo (Ldienos, dBA). 
  



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS KLAIPĖDOS REGIONINIO SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K, 
KLAIPĖDOS R. SAV., POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA 
  

  UAB „Ekosistema“, 2020 Puslapis 61 iš 85 

Skaičiavimo rezultatų lentelė: 

Paros 
periodas 

Triukšmo 
lygio 

nustatymo 
vieta 

Pamatuotas 
liekamasis 
triukšmo 

lygis, dBA 

Projektuojamų 
triukšmo šaltinių 
sumodeliuotas 
triukšmo lygis, 

dBA 

Suminis 
triukšmo 

lygis, 
dBA 

RV1 
Atitikimas 

pagal 
HN33:2011 

1 2 3 4 5 6 7 

Diena 

T1 46,2 45,1-50 51,5 65 Neviršija RV 
T2 40,4 40,1-45 46,2 55 Neviršija RV 
T3 42,6 40,1-45 47,0 55 Neviršija RV 
T4 46,3 35,1-40 47,2 65 Neviršija RV 

Vakaras 

T1 43,4 30,1-35 44,0 60 Neviršija RV 
T2 45,0 40,1-45 48,0 50 Neviršija RV 
T3 40,7 30,1-35 41,7 50 Neviršija RV 
T4 42,5 ≤30 42,7 60 Neviršija RV 

Naktis 

T1 46,5 ≤30 46,6 55 Neviršija RV 
T2 40,4 30,1-35 41,5 45 Neviršija RV 
T3 41,4 ≤30 41,7 45 Neviršija RV 
T4 44,1 ≤30 44,3 55 Neviršija RV 

Pastabos: 1 – vadovaujantis akustinio triukšmo matavimo protokolais ir Lietuvos kelių direkcijos duomenimis, triukšmo 
lygio matavimo taškuose T1 ir T4 matavimus įtakoja transporto triukšmas nuo kelio Nr. 141. 

Skaičiavimai parodė, kad triukšmo lygis, kurį už objekto SAZ ribų sukels PŪV metu eksploatuojami 
stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, neviršys higienos normoje HN 33:2011 nustatytų 
gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje triukšmo ribinių verčių dienos, vakaro ir nakties periodais. 

Artimiausia gyvenamoji teritorija yra 0,39 km atstumu, PŪV sąlygojamo triukšmo lygis visais paros 
periodais bus mažesnis nei 35 dBA, tad galime teigti, kad Klaipėdos regioninio sąvartyno veiklos 
keliamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neigiamos įtakos nedaro. Triukšmo lygio 
pokyčiai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl PŪV nenumatomi. 

Kaip jau minėta anksčiau, į sąvartyną atvykstančio autotransporto pokyčiai dėl PŪV nenumatomi. 
PŪV neįtakos už objekto ribų judančio autotransporto skleidžiamo triukšmo lygių pokyčius. 

Triukšmo vertinimo išvados 

Esamo triukšmo lygio įvertinimas buvo atliktas instrumentinių matavimų būdu. PŪV įtakos vietovės 
triukšmo lygio pokyčiui įvertinti buvo atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas įvertinant PŪV metu 
keliamą triukšmą nuo objekto stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių. 

Atlikus akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad PŪV sukeliamas ekvivalentinis 
triukšmo lygis dienos (Ldiena) metu už sąvartyno žemės sklypo šiaurinės ribos gali viršyti ribinę vertę, 
taikomą gyvenamajai teritorijai (vertinant stacionarių šaltinių triukšmą ir transporto srautų sukeliamą 
triukšmą) pagal HN 33:2011. Bet ties UAB KRATC Klaipėdos regioninio sąvartyno SAZ riba PŪV 
prognozuojamo triukšmo lygis sumažėja 10-15 dBA ir yra mažesnis nei reglamentuojamas HN 
33:2011. 

PŪV stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų 
akustinio triukšmo ribinių verčių vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) metu, taikomų gyvenamajai 
teritorijai (vertinant stacionarių šaltinių triukšmą ir transporto srautų sukeliamą triukšmą) pagal HN 
33:2011 nei ties objekto žemės sklypo ribomis, nei ties SAZ riba. 
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Apibendrinat triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatus galima teigti, kad PŪV neturės neigiamos 
įtakos gyventojų sveikatai ir nagrinėjamos ūkinės veiklos SAZ ribas galima formuoti jas paliekant 
pagal 2016 m. atliktų PVSV procedūrų metu nustatytas SAZ ribas – 150 m atstumu nuo žemės sklypo 
ribų visų pusių kraštinių. 

5.4. Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 

UAB KRATC vykdoma veikla neturi neigiamos įtakos visuomenės sveikatai, kadangi jos metu 
išskiriamų teršalų, kvapų koncentracijos aplinkos ore neviršija LR teisės aktais nustatytų ribinių 
verčių artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje, veiklos keliamas triukšmas taip pat 
neviršija ribinių verčių. PŪV metu numatomi taršos pokyčiai nesąlygos aplinkos komponentų 
užterštumo ribinių verčių viršijimo. 

Veiklos  į taka vietovės  darbo r inkai :  vykdomoje veikloje yra sukurta dešimtys darbo vietų. 
Veikla teigiamai įtakoja vietos darbo rinką. 

Veiklos  į taka vandens i r  mais to  kokybei :  objekto veikla poveikio vandens kokybei neturi. 
Buitinės ir paviršinės nuotekos tvarkomos vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimų, vykdomas 
aplinkos monitoringas. Maisto kokybės veikla neįtakoja. 

Veiklos  į taka išs i lavinimo gal imybėms:  nėra. 

Veiklos  į taka bendravimui  i r  ki t iems social iniams veiksniams:  pagal savo pobūdį 
veikla neturi poveikio bendravimui ir kitiems socialiniams veiksniams. 

Veikla į takos elgsenos i r  gyvensenos veiksniams ( t i r iamų visuomenės grupių  
mitybos įpročiams,  žal ingiems įpročiams,  f iz iniam aktyvumui):  poveikio neturės. 

Veikla į takos sveikatos  priež iūros  i r  social inių paslaugų prieinamumui ir kokybei 
poveikio neturės. 

Veikla į takos vietovės  gyventojų demografi jai  neturi. 

Veiklos  į taka gyventojų būsto sąlygoms:  veikla neturi neigiamo poveikio gyventojų būsto 
sąlygoms. 

Veiklos  į taka gyventojų saugai ,  susis iekimui ,  nelaimingų ats i t ikimų r iz ikai :  veikla 
neigiamo poveikio gyventojų saugai, nelaimingų atsitikimų rizikai, susisiekimui neturės. 

Gal ima veiklos  sąveika su ki ta  PŪV: sąveika su greta veiklą vykdančiais komunaliniais ir 
gamybiniais objektais, suminė tarša įvertinta šios PVSV ataskaitos 5.1-5.3 skyriuose. 

Psichologiniai  veiksniai : Vadovaujantis Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis 
socialinių, ekonominių, gyvensenos, psichologinių veiksnių kokybiniam poveikiui įvertinti ir 
duomenų bazių apie minėtų veiksnių kokybinį vertinimą Lietuvoje nėra sukurta, esant būtinybei yra 
vykdomos sociologinės apklausos. Vykdoma ūkinė veika yra vietinio lygio, neturinti įtakos didesnei 
visuomenės daliai, todėl tokią apklausą atlikti yra netikslinga. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Sveikatos apsaugos ministerijos 2017-10-05 rašto „Dėl psichologinių veiksnių poveikio visuomenės 
sveikatai įvertinimo“ Nr. (10.2.2.3-411)10-8059, kuris pridedamas 20 priede, nėra patvirtintų 
metodikų psichologinio poveikio vertinimui, todėl jų taikymas Ataskaitoje nėra privalomas ir plačiau 
nenagrinėjamas. 
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Naujai 2019 metais yra išleistos Valstybinio visuomenės sveikatos psichikos centro „Planuojamos 
ūkinės veiklos psichoemocinio poveikio vertinimo rekomendacijos“ nėra privalomos, tačiau 
rekomenduojamos kaip gairės, padėsiančios įvertinti minimus veiksnius. Vienas iš rekomenduojamų 
būdų - vertinant visuomenės sveikatos būklę - naudotis oficialiomis statistinių duomenų bazėmis, 
oficialiais statistikos leidiniais, taip pat paskelbtais vietoje atliktų tyrimų rezultatais (pavyzdžiui, 
Higienos instituto, Lietuvos statistikos departamento duomenų bazėmis, visuomenės sveikatos biurų 
skelbiama informacija ir kt.). Esamos sveikatos būklės aprašymas pateikiamas PVSV ataskaitos 7 
punkte, o PVSV procedūros metu vykdomos viešinimo procedūros bei PŪV organizatoriaus UAB 
KRATC atviras bendravimas tiek su visuomene, tiek su vietos savivaldos institucijomis mažina 
konfliktines situacijas. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo etapo metu visuomenei, bendruomenėms ir savivaldos 
institucijoms suteikiama teisė pareikšti savo nuomonę ir susipažinti su rengiamu projektu bei 
vertinimo rezultatais. Informacijos suteikimas suinteresuotiems asmenims naudingas, nes visuomenė 
gali suteikti papildomos naudingos informacijos apie vietos sąlygas, pasiūlyti projekto įgyvendinimo 
veiklų alternatyvų ar kompensacinių priemonių. Visuomenės dalyvavimas užtikrina vertinimo ir 
sprendimų priėmimo procesų viešumą, skaidrumą ir objektyvumą, suteikia suinteresuotiems 
asmenims kontrolės ir įsitraukimo jausmą, o tai gali padėti išvengti vėlesnių konfliktų ir bereikalingos 
psichoemocinės įtampos. 
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6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 
APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI  

UAB KRATC eksploatuojamame Klaipėdos regioniniame sąvartyne naudojamos šios poveikį 
aplinkai mažinančios priemonės: 
 

Oro taršos mažinimo priemonės: 
MA įrenginyje įrengta speciali ištraukiamosios ventiliacijos sistema, kurios dėka pastate sukuriamas 
mažesnis slėgis nei aplinkoje; visas MA įrenginyje surinktas oras prieš išleidimą į aplinką valomas biofiltre. 
Kvapų sklidimo iš atliekų mažinimui naudojamas probiotikas „ProbioStopOdor“ ir preparatas „Airborn 10“. 
Sąvartyno dujos surenkamos specialia sistema ir utilizuojamos jas sudeginant (dujos deginamos 
AB „Klaipėdos vanduo“ arba sąvartyno teritorijoje įrengtame fakele). 
Degiosios atliekos sąvartyno kaupe bus saugomos supresuotos ir supakuotos plastikinėje plėvelėje. 
Sąvartyno filtrato valymo metu susidarantys degazacijos produktai bus valomi biofilte. 
Pagal aplinkos monitoringo programą ir toliau bus vykdomas sąvartyno dujų monitoringas. 
Triukšmą mažinančios priemonės: 
Atliekų rūšiavimo įranga išdėstyta MA įrenginio pastato viduje. 
Sąvartyno privažiuojamieji keliai pastoviai prižiūrimi (lyginami, tvirtinami): atsiradusios duobės ir provėžos 
užlyginamos. 
Veikloje naudojama techniškai tvarkinga įranga. Į sąvartyno teritoriją įleidžiamos tik techniškai tvarkingos 
transporto priemonės. 
Viso sąvartyno perimetru yra apsodinti želdiniai, dalinai sugeriantys triukšmą. 
Statybinių ir didelių gabaritų atliekų apdorojimo įranga bus naudojama tik dienos metu – 8.00-17.00 val. 
Vandens ir dirvožemio taršos mažinimo priemonės: 
Teršalų patekimo į aplinką prevencijai sąvartyne įrengtas skysčiams nepralaidūs dugnas ir šlaitai. 
Galimai teršiamos teritorijos yra padengtos skysčiams nelaidžia danga, nuo jų paviršiaus surinktos paviršinės 
nuotekos tvarkomos kartu su kitomis objekto veiklos metu susidarančiomis nuotekomis. 
Sąvartyno filtrato surinkimui įrengta speciali drenažo sistema, o mišrios nuotekos (filtratas, paviršinės 
nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, buitinės nuotekos, ratų plovimo nuotekos) prieš išleidimą į aplinką 
bus valomos nuotekų valymo įrenginiuose (prieš eksploataciją 1 m. bus tikrinamas jų išvalymo efektyvumas).
Pagal aplinkos monitoringo programą ir toliau bus vykdomas požeminio vandens, sąvartyno filtrato, 
paviršinio vandens ir dirvožemio monitoringas. 
Techninės priežiūros, darbų saugos vykdymas, darbuotojų mokymai: 
Vykdoma nuolatinė gamyboje naudojamos technologinės įrangos techninė priežiūra. Nuolat stebimas 
gamybos procesas ir prižiūrima, kad būtų laikomasi darbų saugos reikalavimų. Rengiami darbuotojų 
mokymai, kurių metu darbuotojai supažindinami su bendrovės veiklos metu naudojamomis 
medžiagomis, įranga, jos veikimo principais. Periodiškai atliekami rizikos veiksnių darbo vietose 
vertinimai. Šių priemonių vykdymas bus tęsiamas PŪV metu. 
PŪV metu numatomos įgyvendinti poveikio mažinimo priemonės: 
Bus griežtinama atliekų priėmimo tvarka ir stiprinama kontrolė. Netinkamas atliekas atvežusios transporto 
priemonės bus išlydimos iš sąvartyno teritorijos, neleidžiant joms išsikrauti. 
Privažiuojamasis iki sąvartyno vartų Kairių gatvės ruožas, esant poreikiui, bus valomas 2 kartus per 
mėnesį. 
Garsinių darbų saugos signalų pakeitimas šviesos signalais. 
Visos priemonės, kurios yra numatytos įmonės veiklos, eksploatavimo, organizavimo srityse, yra 
diegiamos tam, kad būtų maksimaliai sumažintas galimas neigiamas poveikis aplinkai, darbuotojams ir 
visuomenės sveikatai. 
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7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai 

UAB KRATC Klaipėdos regiono sąvartynas eksploatuojamas žemės sklype, esančiame adresu 
Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Vadovaujantis 2011 m. gyventojų surašymo 
duomenimis, Dumpių kaime buvo registruota 30 gyventojų, Dovilų seniūnijoje – 4888 gyventojai. 
Vadovaujantis Lietuvos oficialios statistikos duomenų bazėje pateikiamais rodikliais, 2020 metų 
pradžioje Klaipėdos rajono savivaldybėje, 1336 km2 ploto teritorijoje, bendras gyventojų skaičius 
buvo 60 124, kurių 44 500 gyveno kaime. Lietuvoje gyventojų skaičius 2020 m. pradžioje siekė 
2 794 090. 

Dovilų seniūnijos atskirų sveikatos rodiklių duomenų bazės nėra, todėl apžvelgiant visuomenės 
sveikatos būklę nagrinėjami viso Klaipėdos rajono populiacijos rodikliai, kurie palyginami su 
bendrais LR rodikliais. 

Gyventojų senėjimo procesą nulemia dvi pagrindinės priežastys - dėl mažo gimstamumo mažėja 
vaikų, o dėl padidėjusios vidutinės gyvenimo trukmės gausėja pagyvenusių ir senyvo amžiaus 
gyventojų. Demografinio senėjimo pokyčiai lemia socialines ir ekonomines problemas, gyventojų 
socialinio būsto aprūpinimo bei sveikatos priežiūros poreikio didėjimą. 

Vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių 
informacine sistema, pastarąjį dešimtmetį pasiskirstymas pagal lytį Klaipėdos rajone artėjo prie 
pusiausvyros (žiūr. 8 lentelę): vyrų procentinė dalis augo, o moterų – mažėjo. 2018 m. moterų 
procentinė dalis buvo mažesnė nei vyrų ir tai išsiskiria bendrame Lietuvos kontekste. 

8 lentelė. Gyventojų sudėtis pagal lytį. 

Metai 
Vyrų dalis,% Moterų dalis, % 

Klaipėdos r. Lietuva Klaipėdos r. Lietuva 
1 2 3 4 5 

2009 48,46 46,22 51,54 53,78 
2010 48,45 46,13 51,55 53,87 
2011 48,46 46,08 51,54 53,92 
2012 48,54 46,06 51,46 53,94 
2013 48,66 46,06 51,35 53,94 
2014 48,76 46,08 51,24 53,92 
2015 48,88 46,06 51,12 53,94 
2016 49,12 46,05 50,88 53,95 
2017 49,64 46,13 50,36 53,87 
2018 50,26 46,28 49,74 53,72 

2018 metais Klaipėdos rajono savivaldybėje gimė 645 kūdikiai (gimstamumo rodiklis 1000-čiui 
gyventojų – 11,3), mirė 586 gyventojai (mirtingumo rodiklis 1000-čiui gyventojų – 10,2). 9 lentelėje 
pateikti duomenys rodo, kad natūralaus prieaugio rodiklis Klaipėdos rajone buvo nepastovus: 
teigiamo rodiklio periodus keisdavo nežymiai neigiamo rodiklio periodai. Visą pastarąjį dešimtmetį 
Klaipėdos rajono natūralaus prieaugio rodiklis buvo kelias procentiniais punktais didesnis nei 
Lietuvos Respublikos vidurkis. Taip yra dėl didesnio gimstamumo rodiklio ir mažesnio mirtingumo 
rodiklio Klaipėdos rajone. 

Kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusių Klaipėdos rajono savivaldybėje didžiąją dalimi buvo 
mažesnis nei bendrai Lietuvoje (žiūr. 10 lentelę), o 2017-2018 m. buvo lygus 0. 
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9 lentelė. Natūralus gyventojų prieaugis. 

Metai 
Gimstamumas 
1000 gyventojų 

Gyvų 
gimusių 
skaičius 

Mirtingumas 
1000 

gyventojų 

Mirusiųjų 
skaičius 

Natūralus 
prieaugis 1000 

gyventojų 
K.r.* LR K.r.* LR K.r.* LR K.r.* LR K.r.* LR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2009 11,69 10,17 605 32165 11,26 13,29 583 42032 0,42 -3,12 
2010 11,44 9,9 590 30676 11,42 13,6 589 42120 0,02 -3,69 
2011 10,71 10,0 550 30268 11,71 13,55 601 41037 -0,99 -3,56 
2012 10,19 10,19 525 30459 11,57 13,7 596 40938 -1,38 -3,51 
2013 12,24 10,1 635 29885 11,76 14,03 610 41511 0,4 -3,93 
2014 10,6 10,3 556 30369 10,8 13,7 569 40252 -0,2 -3,4 
2015 10,7 10,8 570 31475 10,5 14,4 556 41776 0,3 -3,6 
2016 10,5 10,7 568 30623 10,6 14,3 573 41106 -0,1 -3,6 
2017 10,8 10,1 597 28696 10,4 14,2 577 40142 0,4 -4 
2018 11,3 10,0 645 28149 10,2 14,1 586 39574 1,0 -4,1 

* - K.r. – Klaipėdos rajonas. 

10 lentelė. Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas tenkantis 1000 gyvų gimusiųjų. 
Metai Klaipėdos r. Lietuva 

1 2 3 
2009 3,31 5,63 
2010 8,47 4,99 
2011 5,45 4,76 
2012 7,62 3,87 
2013 1,57 3,68 
2014 1,8 3,9 
2015 1,8 4,2 
2016 5,3 4,5 
2017 0 2,9 
2018 0 3,41 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, kaip ir Lietuvoje, mirčių struktūra būdinga daugeliui 
ekonomiškai išsivysčiusių šalių ir jau daugelį metų nekinta. Pagrindinės mirčių priežastys 2016-2018 
m. buvo kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, nelaimingi atsitikimai. Standartizuotas 
mirtingumas Klaipėdos rajono savivaldybėje palyginus su visos LR duomenimis pagal įvairius 
11 pav. išvardintus rodiklius didžiąja dalimi buvo mažesnis arba artimas LR vidurkiui. Didesnis 
mirtingumas stebimas nuo infekcinių ligų ir kvėpavimo sistemos ligų. 

Klaipėdos rajono gyventojų vidutinė būsimojo gyvenimo trukmė pagal 2018 metų duomenis yra 
78 m. (LR vidurkis – 76 metai). 
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11 pav. Standartizuoti mirtingumo rodikliai Klaipėdos rajone ir Lietuvoje 

 

Klaipėdos r.
Rodikliai 2016 2017 2018

1050 Mirtingumas 100000 gyv.
Min:1060.19

Srities Min.:1233.36
Maks:2292.26
Srities Maks.:2002.17

1060.19

Lietuva=1433.15

Min:980.7
Srities Min.:1221.17

Maks:2476.17
Srities Maks.:2029.56

1041.84

Lietuva=1419.25

Min:598.8
Srities Min.:1249.69

Maks:2315.27
Srities Maks.:1946.75

1022.96

Lietuva=1412.58

1070 Mirusiųjų nuo infekcinių ligų sk. (A00-B99) 100000 
gyv.

Min:0
Srities Min.:15.4

Maks:59.01
Srities Maks.:48.46

18.5

Lietuva=27.89

Min:0
Srities Min.:12.59

Maks:64.09
Srities Maks.:32.64

25.28

Lietuva=22.38

Min:0
Srities Min.:11.94

Maks:65.06
Srities Maks.:37.08

26.18

Lietuva=21.88

1120 Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų 
(C00-C97) 100000 gyv.

Min:144.78
Srities Min.:162.34

Maks:347.69
Srities Maks.:215.74

147.85

Lietuva=183.62

Min:117.42
Srities Min.:153.19

Maks:301.98
Srities Maks.:215.55

135.64

Lietuva=175.94

Min:78.87
Srities Min.:156.2

Maks:270.06
Srities Maks.:213.35

134.82

Lietuva=176.32

1370 Standartizuotas mirtingumas nuo nervų sist. ligų 
(G00-G99) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:5.86

Maks:33.7
Srities Maks.:23.68

16.44

Lietuva=13.67

Min:0
Srities Min.:7.31

Maks:32.71
Srities Maks.:23.19

13.03

Lietuva=15.45

Min:0
Srities Min.:7.56

Maks:48.59
Srities Maks.:26.07

14.17

Lietuva=16.39

1390 Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos 
sist.ligų (I00-I99) 100000 gyv.

Min:270.66
Srities Min.:377.99

Maks:617.43
Srities Maks.:508.75

397.88

Lietuva=418.07

Min:298.2
Srities Min.:366.57

Maks:557.33
Srities Maks.:508.13

372.59

Lietuva=396.95

Min:228.74
Srities Min.:330.35

Maks:564.38
Srities Maks.:475.32

362.16

Lietuva=381.81

1490 Standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo sist. 
ligų (J00-J99) 100000 gyv.

Min:10.57
Srities Min.:19.51

Maks:54.48
Srities Maks.:48.08

27.7

Lietuva=27.57

Min:0
Srities Min.:17.49

Maks:57.12
Srities Maks.:44.01

31.94

Lietuva=26.32

Min:12.93
Srities Min.:18.09

Maks:86.28
Srities Maks.:48.9

29.45

Lietuva=27.65

1650 Standartizuotas mirtingumas dėl nelaimingų 
atsitikimų (V01-X59) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:35.33

Maks:117.9
Srities Maks.:76.34

29.25

Lietuva=51.06

Min:10.67
Srities Min.:29.05

Maks:102.81
Srities Maks.:79.77

39.65

Lietuva=46.53

Min:0
Srities Min.:27.86

Maks:135.07
Srities Maks.:70.93

30.77

Lietuva=42.97

1670 Standartizuotas mirtingumas dėl transporto įvykių 
(V01-V99) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:2.2

Maks:36.73
Srities Maks.:17.46

5.3

Lietuva=7.79

Min:0
Srities Min.:3.24

Maks:33.21
Srities Maks.:17.47

5.95

Lietuva=8.01

Min:0
Srities Min.:0

Maks:29.33
Srities Maks.:16.05

10.5

Lietuva=7.47

1770 Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių 
(X60-X84) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:16.11

Maks:82.43
Srities Maks.:52.94

19.67

Lietuva=25.27

Min:0
Srities Min.:11.86

Maks:60.58
Srities Maks.:46.61

19.84

Lietuva=23.13

Min:0
Srities Min.:14.43

Maks:76.78
Srities Maks.:45.19

16.63

Lietuva=20.79

1810 Standartizuotas mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų 
priežasčių 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:11.39

Maks:57.56
Srities Maks.:41.75

6.83

Lietuva=20.4

Min:0
Srities Min.:9.42

Maks:55.72
Srities Maks.:36.2

8.35

Lietuva=17.71

Min:0
Srities Min.:0

Maks:42.15
Srities Maks.:25.9

3.11

Lietuva=13.05

80% reikšmių yra srityje

Regiono rodiklio reikšmė -vidutinė šalies reikšmė
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7.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 
Pagal Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės 
sistemos pateikiamus rodiklius, 2002-2018 metais Klaipėdos rajono gyventojų apsilankymų skaičius 
pas gydytojus išaugo, tačiau buvo mažesnis nei bendras Lietuvos vidurkis. 

Iš duomenų matyti, kad Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojai pas gydytojus lankosi rečiau nei 
Lietuvoje vidutiniškai (žiūr. 12 pav.). Tačiau palyginus 2002 metų duomenis su 2018 metų nustatyta, 
jog gyventojų apsilankymai pas gydytojus išaugo Klaipėdos rajono savivaldybėje – apie 42 proc., o 
bendrai Lietuvos teritorijoje - apie 70 proc. 

 
12 pav. Apsilankymai pas gydytojus, tenkantys 100 gyventojų 

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje smarkiai išaugo (daugiau nei 50 proc.) sergamumas kraujotakos 
sistemos ligomis (žiūr. 13 pav.) - tai manoma įtakos turėjo aplinkos ir maisto kokybės sumažėjimas, 
fizinio krūvio stoka bei didėjantis stresas. Kaip matyti iš duomenų, Klaipėdos rajono gyventojų 
sergamumas kraujotakos sistemos ligomis nuo 2002 m. augo gan nuosaikiai iki 2012 m. 2012-2014 
m. stebimas Klaipėdos rajone ir visoje šalyje smarkus sergamumo padidėjimas. 2014-2018 m. 
sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Klaipėdos rajone kito nežymiai, o Lietuvoje ir toliau augo 
ir viršijo Klaipėdos rajono gyventojų sergamumo rodiklį. 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (žiūr. 14 pav.) Klaipėdos rajone ir visoje Lietuvoje kito 
panašiomis tendencijomis. Didžiąją dalį viso nagrinėjamo laikotarpio šio rodiklio reikšmė Klaipėdos 
rajone buvo mažesnė nei respublikos vidurkis. 

Sergamumas piktybiniais navikais, cukriniu diabetu ir nervų sistemos ligomis (žiūr. 15-17 pav.) per 
pastarąjį dešimtmetį Klaipėdos rajono savivaldybėje didžiąja dalimi buvo mažesnis nei bendras 
Lietuvos vidurkis. 
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13 pav. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), tenkantis 100 000 gyventojų 

 

14 pav. Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), tenkantis 100 000 gyventojų 
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15 pav. Sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97), tenkantis 100 000 gyventojų 

 

16 pav. Sergamumas cukriniu diabetu (E10-E14), tenkantis 100 000 gyventojų 
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17 pav. Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99), tenkantis 100 000 gyventojų 

Svarbiausios priežastys, lemiančios neigiamus Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų ir bendrai 
visos visuomenės sveikatos pokyčius: 

 Demografinės problemos - neigiamas natūralus gyventojų prieaugis, kurį lemia mažėjantis 
gimstamumas, didėjantis mirtingumas, auganti emigracija, nedidėjantis santuokų ir augantis 
ištuokų skaičius, gyventojų senėjimas. 

 Gyvenimo kokybės problemos - stiprėjantys gyventojų grupių socialiniai ir ekonominiai 
skirtumai, nepakankamas pagyvenusių žmonių ekonominis, socialinis, psichologinis ir net 
fizinis saugumas, kai kurių šeimų, kaip socialinio vieneto, degradavimas, atskirų gyventojų 
grupių nesubalansuota ir nepilnavertė mityba. 

 Darbo ir aplinkos problemos - ne visada reikalavimus atitinkančios darbo sąlygos, 
gyvenamosios aplinkos tarša transporto išmetamosiomis dujomis, triukšmas, nesaugios 
gatvės, gyventojų higienos reikmes tenkinančių statinių stoka. 

 Sveikos gyvensenos problemos - visuomenės atsakomybės už savo sveikatą stoka, menkas 
visuomenės sveikos gyvensenos supratimas ir neišvystyti įgūdžiai, tabako, alkoholio ir 
narkotinių medžiagų vartojimas, nepakankamas gyventojų fizinis aktyvumas. 

 Sergamumo problemos - didėjantis sergamumas lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, didelis 
traumų, smurto ir nelaimingų atsitikimų keliuose skaičius, nemažėjantis sergamumas 
užkrečiamomis ligomis. 
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7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė 
Svarbiausias gyventojų rizikos grupes sudarytų - vaikai, pagyvenę žmonės, nedarbingi žmonės. 

Vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių 
informacine sistema, Klaipėdos rajono savivaldybėje vaikų iki 14 metų procentinė dalis pastaruosius 
keturis metus buvo stabili. Visu nagrinėjamu periodu, šis rodiklis buvo didesnis nei Lietuvos vidurkis 
(žiūr. 11 lentelę). 

11 lentelė. 0-14 metų amžiaus gyventojų dalis, %. 

Metai Klaipėdos rajonas Lietuva 
1 2 3 

2009 16,66 15,04 
2010 17,12 14,92 
2011 17,67 14,84 
2012 17,47 14,74 
2013 17,35 14,65 
2014 17,11 14,59 
2015 16,78 14,62 
2016 16,67 14,75 
2017 16,73 14,91 
2018 16,76 15,05 

Kaip matyti iš pateikiamų daugiamečių vyresnių nei 65 metų asmenų duomenų, Klaipėdos rajono 
savivaldybėje ši gyventojų dalis kinta nežymiai, svyruoja apie 15 proc. Tuo tarpu, vidutiniškai 
Lietuvoje išlieka pastovus šios amžiaus grupės dalies augimas - visuomenė pamažu sensta. 

12 lentelė. 65 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis, %. 

Metai Klaipėdos rajonas Lietuva 
1 2 3 

2008 15,59 17,27 
2009 15,15 17,6 
2010 14,73 17,98 
2011 14,81 18,17 
2012 14,93 18,34 
2013 15,03 18,58 
2014 15,15 18,86 
2015 15,24 19,15 
2016 15,23 19,48 
2017 15,14 19,71 

Pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičiaus santykis su 15-64 metų gyventojais, 
Klaipėdos rajone taip pat yra gan stabilus, o bendras Lietuvos vidurkis palaipsniui didėja (žiūr. 13 
lentelę). 
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13 lentelė. 65 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų skaičiaus santykis su 15-64 metų gyventojais, %. 

Metai Klaipėdos rajonas Lietuva 
1 2 3 

2008 23,01 25,52 
2009 22,36 26,08 
2010 21,78 26,75 
2011 21,87 27,07 
2012 22,04 27,37 
2013 22,13 27,81 
2014 21,30 26,98 
2015 22,38 28,98 
2016 22,38 29,69 
2017 22,24 30,20 

Per paskutinį dešimtmetį Klaipėdos rajono savivaldybės registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus 
gyventojų santykis kito tolygiai kaip ir bendras šalies ar pvz. Klaipėdos apskrities vidurkis, tačiau 
nagrinėjamoje savivaldybėje pastarąjį dešimtmetį buvo daugiau ar mažiau mažesnis už bendrą šalies 
lygį. 

 

18 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 

Statistiniai duomenys, rodantys jaunimo nedarbo lygį apskrityse, rodo geras tendencijas (žiūr. 14 
lentelę): Klaipėdos apskrityje jaunimo (14-25 m.) nedarbo rodiklis yra vienas iš mažiausių Lietuvoje. 
Pagal šį rodiklį lenkia tik Vilniaus apskritis. 
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14 lentelė. Nedaro lygis Lietuvoje. 

Nedarbo lygis | proc.  
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 

Amžius 15–24 15–24 15–24 15–24 15-24 
Vyrai ir 
moterys 

Lietuvos Respublika 19,3 16,3 14,5 13,3 11,1 
Alytaus apskritis 41,6 32,6 32,2 22,6 23,5 
Kauno apskritis 14,5 12,9 13,6 9,9 11,7 
Klaipėdos apskritis 12,3 10,8 11,9 9,3 ND 
Marijampolės apskritis 26,5 15,4 ND ND 9,6 
Panevėžio apskritis 28,4 25 13,9 22,8 17,4 
Šiaulių apskritis 27 25,6 14,5 23,6 13,1 
Tauragės apskritis 30,0 ND ND ND ND 
Telšių apskritis 16,8 15,1 21 15,1 17,5 
Utenos apskritis 29 28,9 33,4 30,6 32,6 
Vilniaus apskritis 14,5 11,1 9,9 7,1 5,8 

7.4. Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos 
duomenimis 

Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis 
pateiktas Ataskaitos 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose.  

7.5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Šiuolaikinės visuomenės sveikatos būklę daugiausia lemia fizinė ir socialinė aplinka, žmonių 
gyvensena. Minėtų veiksnių sąlygojamos pagrindinės sveikatos problemos sietinos su aplinkos 
sąlygojamomis ligomis. Todėl gerinant gyvenimo kokybę ypatingas dėmesys skiriamas aplinkos 
keliamai rizikai mažinti. Mokslininkai neabejoja, jog aplinkos kokybė turi lemiamos įtakos, o 
kenksmingi aplinkos veiksniai skatina ligų plitimą. 

UAB KRATC vykdoma ir PŪV gali turėti įtakos aplinkos oro cheminės taršos, taršos kvapais 
padidėjimui bei dėl technologinių procesų ir autotransporto priemonių eismo keliamo triukšmo. 

Įvertinus teršalų sklaidos skaičiavimus aplinkos ore, didžiausią cheminių medžiagų koncentraciją 
teritorijoje, galima teigti, kad poveikio visuomenės sveikatai artimiausioje gyvenamojoje ir 
visuomeninėje teritorijoje nebus. Atlikus objektų skleidžiamų kvapų matavimus bei modeliavimą, 
nustatyta, kad kvapų koncentracija už objekto esamų SAZ ribų neviršys ribinės vertės. Atlikus esamo 
triukšmo lygio matavimus bei PŪV triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo modeliavimą, nustatyta, 
kad triukšmo lygis už objekto esamų SAZ ribų neviršys ribinių lygių. Galima teigti, kad PŪV neturės 
neigiamos įtakos visuomenės sveikatai. 

Dozė-atsakas ryšys - tai kiekybinis rodmuo, kai kintant kenksmingo veiksnio dozei (kiekiui, poveikio 
trukmei, koncentracijai), didėja ar mažėja populiacijos dalis, kuriai pasireiškia poveikio rezultatas. 
Dozė–atsakas nustatymas yra kiekybinis ryšio tarp dozės ir jos sukelto padarinio įvertinimas. 

Asmens gautoji dozė vertinama remiantis ekspozicija naudojant tiesioginius ir netiesioginius 
metodus, bendrus matavimų duomenis, modeliavimą. Suminė ekspozicija sieja įvairios aplinkos 
teršalų koncentracijas, praleistą laiką aplinkos ore ir patalpose, namuose, darbe ar automobilyje ir turi 
įtakos vidinei dozei. 

Nagrinėjamos veiklos sukeliamo neigiamo poveikio dozės ir atsako įvertinimas pateikiamas 
15 lentelėje. 
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15 lentelė. Dozės ir atsako įvertinimas 

Teršalo pavadinimas 
Apskaičiuota didžiausia 
vertė ties veiklos esama 

SAZ riba1 
Ribinė vertė,  

Atsako įvertinimas 
(poveikio sveikatai 

prognozė) 
1 2 3 4 

Anglies monoksidas      8 valandų 0,61 mg/m3 10 mg/m3 Poveikio nėra 
Azoto dioksidas:            valandos 
                                       metų 

101,50 μg/m3 
10,87 μg/m3 

200 μg/m3 
40 μg/m3 

Poveikio nėra 

Kietosios dalelės KD10: paros 
metų 

17,163 μg/m3 
13,822 μg/m3 

50,0 μg/m3 
40,0 μg/m3 

Poveikio nėra 

Kietosios dalelės KD2,5: metų 8,959 μg/m3 20,0 μg/m3 Poveikio nėra1 

Sieros dioksidas:            valandos 
paros 

6,12 μg/m3 
4,38 μg/m3 

350,0 μg/m3 

125,0 μg/m3 
Poveikio nėra 

Angliavandeniliai (LOJ): pusvalandžio 0,313 mg/m3 1,0 mg/m3  Poveikio nėra 
Amoniakas:                    pusvalandžio 

paros 
0,0236 mg/m3 
0,0148 mg/m3 

0,20 mg/m3 
0,04 mg/m3 

Poveikio nėra 

Sieros vandenilis:           pusvalandžio 0,0044 mg/m3 0,008 mg/m3 Poveikio nėra 
Kvapai 3,51-4,0 OUE/m3 5 OUE/m3 Poveikio nėra 
Triukšmas:    

išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 
Ldienos ≤55 dBA 
Lvakaro ≤50 dBA 
Lnakties ≤45 dBA 

Ldienos - 55 dBA 
Lvakaro - 50 dBA 
Lnakties - 45 dBA 

Poveikio nėra 

veikiamoje transporto sukeliamo 
triukšmo 

≤55 dBA 
Ldienos - 65 dBA 
Lvakaro - 60 dBA 
Lnakties - 55 dBA 

Poveikio nėra 

Pastaba: 1 – SAZ ribos suformuotos 2016 m. parengtoje PVSV ataskaitoje – 150 m atstumu nuo žemės sklypo ribų visų 
pusių kraštinių. Oro teršalų koncentracijos nustatytos ties objekto žemės sklypo ribomis, kurios yra arčiau ATŠ, nei SAZ 
riba. 
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8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 
PAGRINDIMAS: 

Sanitarinė apsaugos zona (SAZ) - aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių, kurioje dėl 
galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. 

LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 24 straipsnio 3 dalis nurodo, kad ūkinei 
veiklai SAZ dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (TAR, 2019-06-19, Nr. 
9862) arba šis dydis nustatomas atlikus PVSV. Atlikus PŪV PVSV ar PŪV PAV, įvertinus 
konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatyme nurodytas ar PVSV metu nustatytas SAZ dydis gali būti sumažintas arba padidintas PŪV 
PVSV ir PŪV PAV dokumentuose. 

SAZ ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius. Nustatytos ar patikslintos SAZ (specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos) įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą 
vadovaujantis LR žemės įstatymo ir LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LR 
Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; aktuali redakcija), 
nustatyta tvarka. 

Sąvartyno kaupo 1-ojo etapo užpildymui 2016 m. buvo įvykdytos poveikio visuomenės sveikatos 
vertinimo procedūros, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2016-01-29 sprendimu Nr. E22-2 
sąvartyno SAZ dydis sumažintas iki 150 m nuo sklypo (kad. Nr. 5544/0007:38) ribų visų pusių 
kraštinių (žiūr. 3 priedą). Ši SAZ registruota nebuvo. Vadovaujantis LR visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymo Nr. IX-886 24 straipsnio 1 dalimi, rekonstruojant (keičiant ūkinę veiklą, didinant 
jos intensyvumą) statinius, kuriuose vykdoma ar planuojama vykdyti ūkinė veikla yra susijusi su 
žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, reikalinga nustatyti SAZ. Todėl, projektuojant sąvartyno  
III-iąją sekciją, PVSV procedūros kartojamos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 Nr. 9862) 3 priedo 2 lentele, nepavojingų atliekų sąvartynui 
nustatoma 500 m dydžio sanitarinės apsaugos zona (toliau – SAZ), atliekų laikymo, perkrovimo ir 
rūšiavimo įmonės įrenginiams (statiniams) – 100 m dydžio SAZ. Nekilnojamojo turto kadastro 
žemėlapio ištrauka su normatyvinėmis SAZ ribomis pateikiama 10 priede. Į normatyvinės SAZ ribas 
patenka registruoti keturi gyvenamųjų namų statybai skirti žemės sklypai ar gyvenamieji namai ir 
vienas visuomeninio paskirties objekto žemės sklypas, kuriame įrengta Dumpių kaimo parduotuvė. 

Planuojamos ūkinės veiklos SAZ riba nustatoma PVSV procesų metu, pagal teisės norminiuose 
aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos 
verčių izolinijas. Nustačius SAZ ribas pagal šias linijas, bus užtikrinta, kad PŪV įtakojama aplinkos 
tarša už SAZ ribų neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės aktais reglamentuojamų ribinių 
dydžių. Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 3 priedu ir taikant 
normatyvinius SAZ dydžius, nagrinėjamo objekto normatyvinės SAZ plotas būtų 194,9 ha. 

Šios ataskaitos tikslas kompleksiškai įvertinti PŪV poveikį visuomenės sveikatai ir atsižvelgiant į 
rezultatus nustatyti ar reikalinga tikslinti SAZ ribas, kurios nustatytos 2016 m. vykdytų PVSV 
procedūrų metu. UAB KRATC Klaipėdos regioninio sąvartyno SAZ tikslinama atsižvelgiant į galimą 
ūkinės veiklos neigiamą poveikį visuomenės sveikatai. SAZ ribos nustatomos įvertinant vykdomos 
ir planuojamos vykdyti veiklų suminę aplinkos taršą.  

SAZ ribų nustatymo tikslas yra apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos 
žalojančio poveikio. SAZ ribos nustatomos taip, kad ūkinės veiklos įtakojama tarša už SAZ ribų 
neviršytų visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose nustatytų, gyvenamojoje, visuomeninės 
paskirties teritorijoje ir pastatuose leidžiamų ribinių dydžių. Esant reikalui, taršai mažinti būtina 
numatyti ir įgyvendinti veiksmingas apsaugos priemones. 
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Priimama, kad ūkinės veiklos sukeliamų aplinkos taršos veiksnių, galinčių įtakoti visuomenės 
sveikatą, atitikimas visuomenės sveikatos saugos teisės aktais nustatytoms ribinėms vertėms užtikrina 
priimtiną poveikį visuomenės sveikatai, nes ribinės vertės yra nustatytos, atsižvelgiant į šių veiksnių 
dozės –atsako vertinimus ir yra nekenksmingos žmonių sveikatai. 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjamos bendrovės PŪV SAZ ribas siūloma 
nustatyti pagal teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties 
pastatų aplinkai reglamentuojamų ribinių taršos verčių izolinijas. Kaip jau minėta aukščiau, nustačius 
SAZ ribas pagal šią liniją, bus užtikrinta, kad PŪV įtakojama aplinkos tarša už SAZ ribų neviršys 
visuomenės sveikatos saugos teisės aktais reglamentuojamų ribinių dydžių. Ribinių taršos verčių 
izolinijos telpa į esamas Klaipėdos regioninio sąvartyno SAZ ribas. Todėl SAZ ribas galima formuoti 
paliekant pagal 2016 m. atliktų PVSV procedūrų metu nustatytas SAZ ribas – 150 m atstumu nuo 
žemės sklypo ribų visų pusių kraštinių. 

Ūkinė veikla planuojama taip, kad į formuojamos SAZ ribas nepatektų nė viena gyvenamoji teritorija. 



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS KLAIPĖDOS REGIONINIO SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K, 
KLAIPĖDOS R. SAV., POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA 
 

  UAB „Ekosistema“, 2020 Puslapis 78 iš 85 

9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS: 

9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 
pasirinkimo pagrindimas. 
Poveikio kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudotos metodika, pateikta Europos Sąjungos 
direktyvoje 93/67/EEC. Metodo esmė – komponentų, veikiančių žmogaus gyvenamąją aplinką, 
susidarančią dėl aplinkos veiksnių palyginimas su žemesne, nesukeliančia pasekmių gyvenimo 
kokybei. Pirmame etape buvo identifikuoti pavojingi veiksniai, kurie gali turėti įtakos gyvenamajai 
aplinkai, toliau išskirti prioritetai pagal esamą situaciją ir veiksnių (ekotoksikologinių, fiziko – 
cheminių ir kt.) svarbą. Sekančiame etape atlikti dozės, darančios įtaką žmogaus sveikatai 
skaičiavimai. Paskutiniame ketvirtame etape atliktas pavojingumo nustatymas, lyginamas 
paskaičiuotų koncentracijų poveikis su nesukeliančių pasekmių gyvenimo kokybei koncentracijomis 
ir fizikiniais poveikiais. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir viešinimo procedūros atliktos vadovaujantis LR 
sveikatos apsaugos ministro 2011-05-13 įsakymo Nr.V-474 „Dėl LR planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo 
atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2011, Nr. 61-2923; 
aktuali redakcija) ir ataskaita parengta vadovaujantis 2004-07-01 LR sveikatos apsaugos ministro 
sakymo Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ 
(Žin., 2004, Nr. 106-3947; aktuali redakcija) reikalavimais. 

Atliekant vietovės gyventojų demografinių bei sveikatos rodiklių analizę buvo naudotasi Higienos 
instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių informacinėje sistemoje 
pateikiamais statistiniais duomenimis. 

Aplinkos oro teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimas ir teršalų koncentracijos teritorijoje 
pavaizduotos naudojant kompiuterinę programinę įrangą ADMS 5.2. Tai naujos kartos daugiašaltinis 
dispersijos modelis, kurį naudoti rekomenduoja LR aplinkos ministerija (vadovaujantis 2008-12-09 
aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui 
aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 
patvirtinimo“). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą, radioaktyvių teršalų sklidimą, 
teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą reljefą ir pakrantės įtaką. Kvapų 
emisijos nustatytos akredituotai laboratorijai atlikus matavimus. 

Triukšmo lygio įvertinimui atlikti instrumentiniai matavimai ir skaičiavimai programine įranga 
CadnaA, kurios veikimas pagrįstas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančiomis metodikomis ir 
standartais. Ribiniai triukšmo lygiai nustatomi vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais. 

Metodų paskirtis yra nuspręsti ar vykdomos ūkinės veiklos aplinka yra priimtina ir nesukelia rizikos 
žmonių sveikatai. Metodo tikslas yra kuo realiau įvertinti trukdančius veiksnius ir jų daromą poveikį 
žmonių gyvenimo kokybei. 

PVSV taikytų modeliavimo ir vertinimo metodų paskirtis ir tikslai yra šie: 

 Nustatyti esamą visuomenės sveikatos būklę veiklos vykdymo regione; 

 Nustatyti aplinkos taršą dėl vykdomos veiklos; 

 Nustatyti ar esami aplinkos taršos lygiai neviršija ribinių verčių gyvenamojoje aplinkoje; 

 Nustatyti planuojamos veiklos SAZ. 

Išvardinti vertinimo metodai yra tinkami nustatant planuojamos veiklos SAZ. 

Metodas įvertintas Europos Sąjungoje. Juo naudojantis, pagal būtinybę galima įvertinti visus 
aplinkoje esančius veiksnius, kaip bioakumuliaciją, degradaciją, perėjimus per trofinę grandį, 
įsisavinimą žmogaus organizme per mitybinę grandį ir kt. 

Metodas objektyviai leidžia vertinti daromą poveikį ir galimybę mažinti neigiamus poveikius. 
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9.2. Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos.  
Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti šiais atvejais: jei veiklos vykdytojas 
pateikė netikslius ar nepilnus duomenis apie planuojamą ūkinę veiklą, technologiją, numatomus 
naudoti įrenginius ir panašiai. 

Oro teršalų emisijos skaičiavimai atlikti vadovaujantis LR aplinkos ministerijos patvirtintomis 
metodikomis (LR 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), kvapų emisijos nustatytos laboratorinių tyrimų metu, 
sklaidos žemėlapiai parengti naudojant programinę įrangą ADMS 5.2, esamo triukšmo lygio 
nustatymui atlikti instrumentiniai matavimai, triukšmo lygio prognozės skaičiavimai atlikti 
programine įranga DATCUSTIC CadnaA, todėl vertinant įmonės ūkinės veiklos poveikį visuomenės 
sveikatai netikslumų ir klaidų neturėtų būti. 
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10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 
Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir kompleksiškai išanalizavus žinomus aplinkos 
veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai gyvenamoje aplinkoje, galima daryti išvadą, 
jog neigiamo poveikio visuomenės sveikatai dėl UAB KRATC planuojamos ūkinės veiklos nebus: 

- įvertinus aplinko oro teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatus ir teršalų pažemio koncentracijas 
aplinkos ore dėl vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklų, nustatyta kad aplinkos oro teršalų 
koncentracija aplinkos ore neviršys ribinių verčių; 

-  įvertinus kvapų emisijų tyrimų ir sklaidos pažemio sluoksnyje skaičiavimų rezultatus 
nustatyta, kad vykdomos ir planuojamos veiklų skleidžiamų kvapų koncentracijos už 
UAB KRATC Klaipėdos regioninio sąvartyno SAZ ribos (150 m atstumu nuo veiklos žemės 
sklypo kraštinių) aplinkos ore neviršys ribinės vertės; 

- atlikus esamo triukšmo lygio matavimus ir PŪV skleidžiamo triukšmo skaičiavimus, 
prognozuojama, kad triukšmo lygis už UAB KRATC Klaipėdos regioninio sąvartyno SAZ 
ribos neviršys ribinių lygių. 

Įvertinus UAB KRATC PŪV nustatyta, jog veikla neturės žymios įtakos aplinkos oro kokybei, 
triukšmo ir kitos taršos padidėjimui už objekto esamos SAZ ribos, todėl neigiamas poveikis 
visuomenės sveikatai nenumatomas. 
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11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS: 
Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, planuojamos ūkinės veiklos SAZ ribas siūloma 
nustatyti pagal teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties 
pastatų aplinkai reglamentuojamų ribinių taršos verčių izolinijas. Nustačius SAZ ribas pagal šią liniją, 
bus užtikrinta, kad planuojamos ūkinės veiklos įtakojama aplinkos tarša už SAZ ribų neviršys 
visuomenės sveikatos saugos teisės aktais reglamentuojamų ribinių dydžių. Kvapų ir triukšmo lygio 
ribinių verčių izolinijos yra už objekto žemės sklypo ribų, bet telpa esamos SAZ, kurios riba nustatyta 
150 m atstumu nuo veiklos žemės sklypo kraštinių, ribose. Todėl PŪV SAZ ribos formuojamos 
paliekant pagal 2016 m. atliktų PVSV procedūrų metu nustatytas SAZ ribas – 150 m atstumu nuo 
žemės sklypo ribų visų pusių kraštinių (žr. 21 priedą). 

Veiklos žemės sklype Nekilnojamojo turto kadastro duomenyse rekomenduojama įtraukti šią 
teritoriją, kuriai taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

- komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis). 

Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės sąlygų įstatymo 53 straipsniu, komunalinių objektų SAZ 
draudžiama: 

1) statyti sodo namus, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatus, bendrojo 
ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo paskirties pastatus, skirtus 
švietimo reikmėms, kitus mokslo paskirties pastatus, skirtus neformaliajam švietimui poilsio, 
gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su 
apgyvendinimu (kareivinių pastatus, kalėjimus, pataisos darbų kolonijas, tardymo izoliatorius); 

2) įrengti šios dalies 1 punkte nurodytos paskirties patalpas kitos paskirties statiniuose ir (ar) 
rekonstruojant arba remontuojant statinius; 

3) keisti statinių ir (ar) patalpų paskirtį į šios dalies 1 punkte nurodytą paskirtį; 

4) planuoti teritorijas rekreacijai ir šios dalies 1 punkte nurodytos paskirties objektų statybai, 
išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą sanitarinės 
apsaugos zonose leistinos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos 
ir sveikatos reikmėms. 
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12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 
STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN. 
Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymo Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831; aktuali redakcija), bendrovė pagal 
aplinkoms monitoringo programą vykdo taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų (sąvartyno dujų, 
filtrato, paviršinių nuotekų ir dirvožemio) ir poveikio aplinkai (požeminiam vandeniui) monitoringą. 
PŪV metu jo vykdymas bus tęsiamas toliau. 

Pradėjus eksploatuoti objekte įrengtus mišrių nuotekų valymo įrenginius, į aplinkos monitoringo 
programą papildomai bus įtraukti išvalytų nuotekų tyrimai. 

Vadovaujantis 2002-07-03 LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu Nr. IX-1023 
(Žin., 2002, Nr.72-3022; aktuali redakcija), UAB KRATC neatitinka kriterijų visuomenės sveikatos 
stebėsenai vykdyti. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2020-07-20 09:45:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1969594

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2015-05-14

Adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g. 2
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-3819-1318

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 5544/0007:373 Lėbartų k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 5544-0007-0038
Žemės sklypo plotas: 21.0355 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 3.8208 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 3.8208 ha

Kelių plotas: 1.1700 ha
Užstatyta teritorija: 2.2863 ha

Vandens telkinių plotas: 1.8510 ha
Kitos žemės plotas: 11.9074 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 38.6
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 166686 Eur
Žemės sklypo vertė: 104179 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 680000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-10-08

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-05-21

2.2. Pastatas - Tarnybinis-buitinis-kontrolės pastatas
Unikalus daikto numeris: 4400-0915-7540

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 1H1p

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2007

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 170.10 kv. m

Pagrindinis plotas: 57.10 kv. m
Tūris: 745 kub. m

Užstatytas plotas: 332.00 kv. m
Koordinatė X: 6169921
Koordinatė Y: 327723

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 149000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 12 %

Atkuriamoji vertė: 131000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 131000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-12-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-12-10
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.
2.3. Pastatas - Komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo infrastruktūros techninis pastatas

Adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g. 2A
Unikalus daikto numeris: 4400-3945-4850

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 2H1g

Statybos pradžios metai: 2015
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 3323.59 kv. m

Pagrindinis plotas: 3302.53 kv. m
Tūris: 40293 kub. m

Užstatytas plotas: 3330.00 kv. m
Koordinatė X: 6170058.18
Koordinatė Y: 327692.27

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5842000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 5842000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 5842000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.4. Pastatas - Administracinis pastatas

Adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g. 2A
Unikalus daikto numeris: 4400-3945-4805

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 3B2g

Statybos pradžios metai: 2015
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 390.51 kv. m

Pagrindinis plotas: 240.23 kv. m
Tūris: 1743 kub. m
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Užstatytas plotas: 233.00 kv. m
Koordinatė X: 6170058.18
Koordinatė Y: 327692.27

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 57400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 57400 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 58000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 30.90 kWh/m2/m.
2.5. Kiti inžineriniai statiniai - Statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo aikštelė

Unikalus daikto numeris: 4400-3800-9611
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: k
Statybos pradžios metai: 2013

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 9746.00 kv. m

Medžiaga: Žvyras
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 270000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 270000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 270000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-12-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-04-28

2.6. Kiti inžineriniai statiniai - Regioninis sąvartynas
Aprašymas / pastabos: Plotas= 61213.00kv.m

Unikalus daikto numeris: 4400-1552-1704
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: 1k
Statybos pradžios metai: 2006

Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4109000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 45 %

Atkuriamoji vertė: 2260000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 2260000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-12-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-04-11
2.7. Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė

Unikalus daikto numeris: 4400-3947-8163
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: 2k
Statybos pradžios metai: 2015

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 24.37 m

Plotas: 450.00 kv. m
Tūris: 1768 kub. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 35600 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 35600 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 35600 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.8. Kiti inžineriniai statiniai - Aptvėrimai

Unikalus daikto numeris: 4400-4019-5677
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: t
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1283-7037
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2007
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Aukštis: 4.00 m

Ilgis: 1506.30 m
Medžiaga: Vielos tinklas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 187000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 23 %

Atkuriamoji vertė: 144000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 144000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-12-12

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-11-19
2.9. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė

Unikalus daikto numeris: 4400-4019-5688
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: 2b
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1283-7026
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2007
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 1731.70 kv. m

Medžiaga: Betonas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 67400 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 36 %
Atkuriamoji vertė: 43100 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 43100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-12-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-11-19

2.10. Vandentiekio tinklai - Gamybinis vandentiekis
Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3947-8252
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Žymėjimas plane: 2V
Statybos pradžios metai: 2015

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 204.07 m

Medžiaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikšmė: Gaisrinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 35700 Eur
Atkuriamoji vertė: 35700 Eur
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Vidutinė rinkos vertė: 35700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04

2.11. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų išvadas
Aprašymas / pastabos: Vamzdynas (KF1) Ilgis= 205.42m Vamzdynas (KF2) Ilgis= 92.98m Vamzdynas (KF3) Ilgis= 8.05m Šulinys (83)

Vienetai= 1vnt. Šuliniai (82,31,41,3,32,241,42,1,2,143,191) Vienetai= 11vnt. Naftos gaudyklė (81) Vienetai= 1vnt.
Vamzdynas (KF4) Ilgis= 36.17m Šulinys (141) Vienetai= 1vnt. Šuliniai (147,148) Vienetai= 2vnt.

Unikalus daikto numeris: 4400-1293-1270
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: KF
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 36700 Eur
Atkuriamoji vertė: 20100 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 20100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-12-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-11-13

2.12. Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginė filtravimo linija
Aprašymas / pastabos: Ilgis= 962.97m

Unikalus daikto numeris: 4400-1552-1743
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 1FS
Statybos pradžios metai: 2006

Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 163000 Eur
Atkuriamoji vertė: 100000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 100000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-12-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-04-11

2.13. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3947-8296
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 1KL
Statybos pradžios metai: 2015

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 470.75 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 38400 Eur

Atkuriamoji vertė: 38400 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 38400 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.14. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-3819-1318, aprašytam p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-3947-8174

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: b

Statybos pradžios metai: 2015
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 6826.00 kv. m
Medžiaga: Asfaltas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 495000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 495000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 495000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.15. Priklausinys: Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-3819-1318, aprašytam p. 2.1.
Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3947-8228
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Žymėjimas plane: 1V
Statybos pradžios metai: 2015

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 266.53 m

Medžiaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 18700 Eur
Atkuriamoji vertė: 18700 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 18700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04

2.16. Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-3819-1318, aprašytam p. 2.1.

Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g.
Unikalus daikto numeris: 4400-3947-8316

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 1D

Statybos pradžios metai: 2015
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 42.28 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 634 Eur
Atkuriamoji vertė: 634 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 634 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04

2.17. Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-3819-1318, aprašytam p. 2.1.

Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g.
Unikalus daikto numeris: 4400-3948-1679

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
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Žymėjimas plane: 2D
Statybos pradžios metai: 2015

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 22.90 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 344 Eur

Atkuriamoji vertė: 344 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 344 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.18. Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-3819-1318, aprašytam p. 2.1.
Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3948-1702
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 3D
Statybos pradžios metai: 2015

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 35.90 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 539 Eur

Atkuriamoji vertė: 539 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 539 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.19. Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-3819-1318, aprašytam p. 2.1.
Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3948-1713
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 4D
Statybos pradžios metai: 2015

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 49.01 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 735 Eur

Atkuriamoji vertė: 735 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 735 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.20. Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-3819-1318, aprašytam p. 2.1.
Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3948-1724
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 5D
Statybos pradžios metai: 2015

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 65.50 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 983 Eur

Atkuriamoji vertė: 983 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 983 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.21. Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-3819-1318, aprašytam p. 2.1.
Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3948-3734
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 6D
Statybos pradžios metai: 2015

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 22.75 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 341 Eur

Atkuriamoji vertė: 341 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 341 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.22. Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-3819-1318, aprašytam p. 2.1.
Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3947-8263
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 1KF
Statybos pradžios metai: 2015

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 41.69 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3010 Eur

Atkuriamoji vertė: 3010 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 3010 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
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2.23. Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-3819-1318, aprašytam p. 2.1.

Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g.
Unikalus daikto numeris: 4400-3947-8274

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 2KF

Statybos pradžios metai: 2015
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 109.07 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8290 Eur
Atkuriamoji vertė: 8290 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 8290 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04

2.24. Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-3819-1318, aprašytam p. 2.1.

Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g.
Unikalus daikto numeris: 4400-3947-8285

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 3KS

Statybos pradžios metai: 2015
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 26.13 m
Medžiaga: Polietilenas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Slėginė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5910 Eur
Atkuriamoji vertė: 5910 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 5910 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 163743744
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4019-5677, aprašyti p. 2.8.

kiti statiniai Nr. 4400-4019-5688, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 2008-01-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-080117-001

Įrašas galioja: Nuo 2016-03-04
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 163743744
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3947-8174, aprašyti p. 2.14.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-3947-8228, aprašyti p. 2.15.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8263, aprašyti p. 2.22.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8274, aprašyti p. 2.23.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8285, aprašyti p. 2.24.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8316, aprašyti p. 2.16.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-1679, aprašyti p. 2.17.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-1702, aprašyti p. 2.18.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-1713, aprašyti p. 2.19.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-1724, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-3734, aprašyti p. 2.21.

Įregistravimo pagrindas: 2015-10-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2015-11-18

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 163743744

Daiktas: pastatas Nr. 4400-3945-4805, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-3945-4850, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-3947-8163, aprašyti p. 2.7.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-3947-8252, aprašyti p. 2.10.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8296, aprašyti p. 2.13.

Įregistravimo pagrindas: 2015-10-28 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-151028-00296
Įrašas galioja: Nuo 2015-11-18

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 163743744

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3800-9611, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2015-07-02 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-150702-00162

Įrašas galioja: Nuo 2015-07-17
4.5. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-12-24 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 1610
2015-05-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-979-(14.12.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2015-05-14
4.6. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 163743744
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1552-1704, aprašyti p. 2.6.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1552-1743, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2008-01-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-080117-001

Įrašas galioja: Nuo 2008-07-14
4.7. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 163743744
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0915-7540, aprašytas p. 2.2.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1293-1270, aprašyti p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: 2008-01-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-080117-001

Įrašas galioja: Nuo 2008-03-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-05-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-979-(14.12.110.)
Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.

Įrašas galioja: Nuo 2015-05-14

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-06-11 Servituto sutartis Nr. K1ES-4629
Plotas: 0.1663 ha

Aprašymas: Žemės sklypo plane 4,5,6,14 ... - ... 22 taškais yra pažymėta žemės sklypo dalis, (ind. S1), kuriai yra
nustatomas servitutas.
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Įrašas galioja: Nuo 2015-07-09

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 163743744
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-12-14 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 12SŽN-235
Plotas: 21.0355 ha

Įrašas galioja: Nuo 2017-12-29
Terminas: Nuo 2017-12-14 iki 2095-12-24

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 21.0355 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 21.0355 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 79750.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.4. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 79750.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.5. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 4.0053 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.6. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 21.0355 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.7.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.9024 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.8. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.6607 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.9. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.3711 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-05-21 Žemės sklypo kadastro duomenys

2018-05-21 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas Nr. 373
2019-06-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-715-(14.12.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-10-08
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ŽILVINAS DOMARKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-08-23 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2452
2018-05-21 Žemės sklypo kadastro duomenys
2018-05-21 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas Nr. 373

Įrašas galioja: Nuo 2019-10-08
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4019-5677, aprašyti p. 2.8.

kiti statiniai Nr. 4400-4019-5688, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 2015-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-362
Įrašas galioja: Nuo 2016-03-02

10.4. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4019-5677, aprašyti p. 2.8.

kiti statiniai Nr. 4400-4019-5688, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 2015-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2016-03-02
10.5. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4019-5677, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-4019-5688, aprašyti p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2015-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2016-03-02

10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Geosmart", a.k. 302576916

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-349
Įrašas galioja: Nuo 2016-01-05

10.7. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2016-01-05

10.8. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3947-8174, aprašyti p. 2.14.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-3947-8228, aprašyti p. 2.15.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8263, aprašyti p. 2.22.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8274, aprašyti p. 2.23.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8285, aprašyti p. 2.24.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8316, aprašyti p. 2.16.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-1679, aprašyti p. 2.17.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-1702, aprašyti p. 2.18.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-1713, aprašyti p. 2.19.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-1724, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-3734, aprašyti p. 2.21.

Įregistravimo pagrindas: 2015-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-10-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2015-11-18
10.9. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-3945-4805, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-3945-4850, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-3947-8163, aprašyti p. 2.7.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-3947-8252, aprašyti p. 2.10.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8296, aprašyti p. 2.13.

Įregistravimo pagrindas: 2015-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-10-28 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-151028-00296

Įrašas galioja: Nuo 2015-11-18
10.10. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: pastatas Nr. 4400-3945-4805, aprašytas p. 2.4.

pastatas Nr. 4400-3945-4850, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-3947-8163, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-3947-8174, aprašyti p. 2.14.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-3947-8228, aprašyti p. 2.15.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-3947-8252, aprašyti p. 2.10.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8263, aprašyti p. 2.22.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8274, aprašyti p. 2.23.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8285, aprašyti p. 2.24.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8296, aprašyti p. 2.13.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3947-8316, aprašyti p. 2.16.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-1679, aprašyti p. 2.17.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-1702, aprašyti p. 2.18.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-1713, aprašyti p. 2.19.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-1724, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3948-3734, aprašyti p. 2.21.

Įregistravimo pagrindas: 2015-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-349

Įrašas galioja: Nuo 2015-11-18
10.11. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-3945-4805, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2015-09-22 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. AD-0285-01000/0

Įrašas galioja: Nuo 2015-09-23
Terminas: Nuo 2015-09-22 iki 2025-09-22

10.12. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3800-9611, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2015-04-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-07-02 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-150702-00162

Įrašas galioja: Nuo 2015-07-13
10.13. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Geosmart", a.k. 302576916
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3800-9611, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2015-04-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-349

Įrašas galioja: Nuo 2015-07-13
10.14. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3819-1318, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-05-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2015-05-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-979-(14.12.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-14

10.15. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0915-7540, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. AD-0159-0001/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08

Terminas: Nuo 2007-11-26 iki 2017-11-26
10.16. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1552-1704, aprašyti p. 2.6.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1552-1743, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2008-04-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2008-07-10
10.17. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Uždaroji akcinė bendrovė "IBB", a.k. 300087061
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0915-7540, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2007-12-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-22

10.18. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė "IBB", a.k. 300087061

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1293-1270, aprašyti p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: 2007-11-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2008-02-22

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - registro Nr. 55/24594.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MARIUS ŠILEIKA
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3 PRIEDAS 

PVSV SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS GALIMYBIŲ   













 

4 PRIEDAS 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKŲ 
IŠVADOS 

  



























APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,tel.8 70662008, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir  saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

UAB „Dokus“
El. p. laura@dokus.lt 

Adresatams pagal sąrašą

2019-06- Nr. (30.4)-A4E-

Į 2019-05-20 prašymą

ATRANKOS IŠVADA 
DĖL UAB „KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VEIKLOS 

IŠPLĖTIMO – STATYBINIŲ IR DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO, ADRESU 
KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R.,

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.).

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, Liepų g. 15, LT–92138 Klaipėda, tel. 8 
46 300 106, faks. 8 46 310 105, el. p. kratc@kratc.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, 
fizinis asmuo, adresas, tel.). 

UAB „Dokus“, Beržuolio g. 10, Semeliškių k., LT-21302 Elektrėnai, tel. 8 675 42272, el. p. 
laura@dokus.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo 
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 11.5 punktu – „nepavojingų 
atliekų laikymas, įskaitant jų paruošimą naudoti, išskyrus paruošimą naudoti pakartotinai, arba 
šalinti, kai vienu metu laikoma 100 ar daugiau tonų atliekų“ ir 14 punktu – „į Planuojamos ūkinės 
veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės 
veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, 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, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 
punkte nurodytus atvejus“.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojama ūkinės veikla (toliau – PŪV) – UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 

centras“ veiklos išplėtimas, statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymas – planuojama adresu Ketvergių 
g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. esančiame 21,2976 ha ploto sklype. Sklypo (kadastrinis 
Nr. 5544/0007:38 Lėbartų k. v.) nuosavybės teisė priklauso PŪV vykdytojui UAB „Klaipėdos 
regiono atliekų tvarkymo centras“, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –atliekų 
saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Sklypo paskirtis ir naudojimo būdas 
atitinka Klaipėdos r. sav. teritorijos bendrojo plano sprendinius. PŪV bus vykdoma esamo 
sąvartyno teritorijoje, kuriai Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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sprendimu Nr. T11-211 yra nustatyta 500 m sanitarinė apsaugos zona. 
Artimiausias gyvenamasis namas yra už 506 m į pietvakarius nuo sąvartyno sklypo. Yra dar 

dvi gyvenamosios sodybos: viena – 750 m į pietryčius nuo sąvartyno, kita – 650 m į pietus nuo 
sąvartyno. Klaipėdos miestas yra už 3,31 km į šiaurės vakarus, Ketvergių gyvenvietė – už 1,6 km į 
šiaurės rytus, Dumpių miškas – už 450 m į šiaurės rytus, plentas Klaipėda – Šilutė (141) – 580 m į 
vakarus. Netoliese veikia AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginiai, UAB „Toksika“. 
UAB „Branda“, AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo įrenginiai ir kt. įmonės.

Susisiekimo infrastruktūra su objekto vieta gerai išvystyta. Sąvartynas įrengtas šalia 
pagrindinio kelio Palanga – Šilutė, netoli Dumpių k., šalia Klaipėdos miesto nuotekų valymo 
įrenginių. Viso sklypo pakraščiu yra melioracijos griovys. Sklypo šiaurės rytų pusėje yra 
transformatorinė pastotė. Sklype taip pat įrengta sąvartynui eksploatuoti reikalinga inžinerinių 
tinklų infrastruktūra: vandentiekio, nuotekų, elektros tinklai, sąvartyno filtrato surinkimo įrenginiai, 
priešgaisrinis rezervuaras.

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos požeminio vandens vandenviečių su 
vandenviečių apsaugos zonų ribomis žemėlapiu artimiausia požeminio vandens vandenvietė, skirta 
geriamojo gėlo vandens gavybai (Reg. Nr. 2662), nuo PŪV teritorijos nutolusi 0,45 km į šiaurės 
rytus. Vandenvietė priskirta II grupei. PŪV teritorija patenka į vandenvietės sanitarinės apsaugos 
zonos 3-osios juostos 3B sektoriaus ribas, todėl atliekų tvarkymo veikla neprieštarauja teisės 
aktuose nustatytiems apribojimams bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. 
nutarimu Nr. 343 patvirtintų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XX skyriuje nustatytiems 
apribojimams. 

PŪV teritorija nepatenka nei į saugomas, nei į „Natura 2000“ teritorijas. Arčiausiai PŪV 
vietos esančios „Natura 2000“ teritorijos: Kalvių karjeras – už 1,3 km į rytus ir Minijos upės slėnis 
– už  2,6 km į rytus nuo PŪV vietos. PŪV teritorijoje miškų, natūralių pievų ir pelkių, kuriose būtų 
saugomų rūšių augavietės ar radavietės nėra. 

Žemės sklype nėra vandens telkinių registruotų Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre. Į vandens 
telkinių apsaugos juostas ir zonas žemės sklypas nepatenka. Artimiausias vandens telkinys upė S-3 
apie 0,4 km atstumu.

PŪV teritorijoje ir greta jos nėra registruotų kultūros paveldo vertybių. Arčiausiai esantys 
kultūros paveldo vertybių objektai yra: už 1,5 km į šiaurę – Toleikių kapinynas (kodas 31638); už 
1,6 km į šiaurę – Alfonso Žalio kapas (kodas 31638); už 2,4 km į rytus – Ketvergių k. senosios 
kapinės (kodas 24369); už 1,6 km į pietus – Spengių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės 
(kodas 22485); už 2,6 km į vakarus – Kairių, Labotakių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės 
(kodas 25485) ir už 2,1 km į šiaurės vakarus – Laistų, Liliškių kapinynas (kodas 5175).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ planuoja toliau tęsti šiuo metu vykdomą 

atliekų tvarkymo veiklą ir papildomai tvarkyti statybines ir didžiąsias atliekas. Statybos ir griovimo 
atliekų (17 01 01, 17 01 02, 17 09 04) perdirbimas bus atliekamas atviroje lauko aikštelėje. 
Statybinės atliekos bus smulkinamos trupintuvu. Iš statybos ir griovimo objektų gautos atliekos ne 
visada bus paruoštos perdirbimui, todėl ekskavatorius su hidraulinėmis žnyplėmis jas paruoš 
perdirbimui, t.y. susmulkins iki reikiamo dydžio segmentų, kuriuos būtų galima krauti į perdirbimo 
įrenginį (trupintuvą). Perdirbimo metu bus gaunama produkcija – skirtingų frakcijų skalda ir atsijos. 
Gautas sertifikuotas produktas bus parduodamas. Maksimalus numatomas statybinių ir griovimo 
atliekų perdirbimo kiekis sieks 15 000 t/metus, vienu metu laikomų atliekų kiekis sieks 500 t, vienu 
metu laikomos skaldos kiekis sieks iki 100 t. Perdirbant gelžbetonio atliekas susidarys juodųjų 
metalų liekanos. Juodojo metalo liekanos bus atskiriamos magnetiniu transporteriu. Iš perdirbamų 
gelžbetonio atliekų išgautas juodųjų metalų laužas bus parduodamas šią atlieką tvarkančiai įmonei. 

Medienos atliekų ir didžiųjų atliekų (17 02 01, 20 03 07) tvarkymas taip pat numatomas 
atviroje lauko kieta danga dengtoje aikštelėje. Numatoma apdoroti medienos atliekas (statybinė 
mediena iš griaunamų objektų) ir didžiąsias atliekas, susidarančias statybos, griovimo bei 
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rekonstrukcijos objektuose. Bus apdorojamos tik nepavojingos medienos atliekos, identifikavus ir 
vizualiai įvertinus, kad medienos atliekos nebūtų užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis. 
Nepavojingas medienos ir didžiąsias atliekas numatoma apdoroti medienos smulkintuvu, atliekas 
pakraunant krautuvu. Iš objektų nepavojingos medienos atliekos bus vežamos į bazę, medienos 
atliekų laikymo zonoje išverčiamos ir smulkinamos. Medienos atliekos bus tvarkomos 
vadovaujantis standartais LST EN ISO 17225-1:2014 „Kietasis biokuras. Kuro specifikacijos ir 
klasės. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ ir LST EN ISO 17225-4:2014 „Kietasis biokuras. Kuro 
specifikacijos ir klasės. 4 dalis. Rūšiuotos medienos skiedros“. Mechaniniu būdu apdorojant 
atliekas bus gaunamas produktas – 150-300 mm dydžio skiedros (biokuras). Gautas standartizuotas 
produktas bus parduodamas kaip biokuras. Planuojamas gaminti biokuras atitiks Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1-310 „Dėl Kietojo biokuro 
kokybės reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų kietojo biokuro kokybės reikalavimus. Maksimalus 
numatomas medienos atliekų ir didelių gabaritų atliekų perdirbimo kiekis sieks 12 000 t/metus, 
vienu metu laikomų atliekų kiekis sieks 500 t, vienu metu laikomo biokuro kiekis sieks iki 400 t. 

Siekiant apsaugoti aplinkos poveikiui neatsparias tvarkomas atliekas nuo atmosferinių 
kritulių įtakos bei riboti dulkių sklaidą, o taip pat neleisti vėjui ir paukščiams išnešioti smulkiosios 
atliekų frakcijos, aikštelė bus aptverta lengvos konstrukcijos kilnojamu atitvaru, kurio šoninės ir 
viršaus dangos esant poreikiui gali būti nuimamos/pakeliamos.

Išplėtus atliekų tvarkymo veiklą nuotekų tvarkymo sistema nebus keičiama. Paviršinės 
nuotekos susidarančios statybinių ir didžiųjų atliekų laikymo ir apdorojimo zonoje bus 
nukreipiamos į šiuo metu jau egzistuojančias nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemas. Nuotekų 
tvarkymas atitiks reikalavimus, kurie nustatyti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 
„Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” ir Nuotekų tvarkymo reglamente, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl 
nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“. 

Statybinių atliekų smulkinimo metu atliekos bus laistomos tam, kad butu sumažintas dulkių 
susidarymas. Laistymo metu nuotekų susidarymas nenumatomas, nes sunaudojamas vandens kiekis 
bus minimalus ir tik toks, kad nenubėgtu nuo sudrėkintų atliekų.

Numatoma, kad pradėjus PŪV atsiras 6 nauji neorganizuoti oro taršos šaltiniai: 607 – 
statybinių atliekų trupintuvas, 608 – medienos atliekų smulkintuvas, 609 – statybinių atliekų 
iškrovimas iš savivarčių, 610 – smulkintų statybinių ir medienos atliekų sandėliavimas, 611 – 
smulkintų statybinių atliekų pakrovimas į savivarčius, 612 – smulkintų medienos atliekų 
pakrovimas į savivarčius. Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą (modeliavimui 
naudojant „ISC AERMOD View“ programą), nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos 
tiek be fono, tiek įvertinus foninį užterštumą, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų 
neviršys ribinių verčių ties įmonės riba ir gyvenamojoje aplinkoje. 

Įvertinus PŪV ir esamą veiklą numatoma, kad į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių 
išsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NO2), kietosios dalelės (KD10), kietosios dalelės 
(KD2,5) lakūs organiniai junginiai (LOJ). Numatomos maksimalios pažeminės koncentracijos 
ribinės vertės dalimis (toliau – RV) su fonine tarša: anglies monoksidas (CO) – apskaičiuota 
maksimali 218,768 μg/m3 koncentracija ir tai sudaro 0,0219 RV; azoto dioksidas (1 val.) – 
apskaičiuota maksimali 21,325 μg/m3 koncentracija sudaro 0,0,1066 RV; azoto dioksidas (metų) – 
apskaičiuota maksimali 5,248 μg/m3 koncentracija ir tai sudaro 0,1312 RV; kietosios dalelės KD10 
(paros) – apskaičiuota maksimali 10,529 μg/m3 koncentracija ir tai sudaro 0,2106 RV; kietosios 
dalelės KD10 (metų) – apskaičiuota maksimali 9,775 μg/m3 koncentracija ir tai sudaro 0,2444 RV; 
kietosios dalelės KD2,5 (metų) – apskaičiuota maksimali 7,445 μg/m3 koncentracija ir tai sudaro 
0,2978 RV; lakieji organiniai junginiai – apskaičiuota maksimali 2,967 μg/m3 koncentracija ir tai 
sudaro 0,003 RV.

PŪV metu kvapo šaltinių nėra planuojama. Veikla nesusijusi su kvapų susidarymu, t. y. 
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nebus tvarkomos biodegraduojačios ar kitos atliekos, galinčios įtakoti kvapų susidarymą, todėl PŪV 
neturės neigiamo poveikio, susijusio su kvapų sklidimu gyvenamosios aplinkos ore. 

PŪV metu numatomas fizikinės taršos – triukšmo susidarymas, kitų fizikinės taršos šaltinių 
(vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) 
spinduliuotės) eksploatuoti nenumatoma. Numatomi triukšmo šaltiniai – sunkusis transportas, 
atvežantis atliekas ir išvežantis produktus/žaliavas, krautuvas, ekskavatorius, trupintuvas ir 
medienos smulkintuvas. Foninį triukšmą sukelia esama ūkinė veikla mechaninio rūšiavimo 
įrenginio pastate, sąvartyne ir transportas Klaipėda – Šilutė kelyje Nr. 141. Prognozuojant triukšmo 
lygio pokytį aplinkinėse teritorijose buvo atliktas triukšmo sklaidos skaičiavimas ir modeliavimas 
kompiuterine programa „CadnaA 2018 MR1“. Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai parodė, 
kad PŪV teritorijoje esančių stacionarių triukšmo šaltinių, bei važinėjančių mobilių įrengimų 
keliamas triukšmas sklypo ribose dieną sieks 39-62 dBA, vakare sieks 31-57 dBA ir naktį sieks 26-
52 dBA; ties artimiausia gyvenamąja aplinka – dieną sieks 22-47 dBA, vakare sieks 19-44 dBA ir 
naktį sieks 14-40 dBA. PŪV darbo laikas numatomas nuo 8 iki 17 val. 

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią.

6.1. Siekiant sumažinti dulkių sklaidą aikštelėje ir už jos ribų turi būti naudojamos šios 
priemonės: visa sandėliuojamų statybinių ir griovimo atliekų zona turi būti nuolat drėkinama 
vandeniu, išskyrus žiemos laikotarpį; turi būti įrengta drėkinimo sistema trupinimo įrenginyje; 
atliekų tvarkymo aikštelė turi būti aptverta lengvos konstrukcijos kilnojamu atitvaru, kurio šoninės 
ir viršaus dangos gali būti nuimamos/pakeliamos. 

6.2. Dulkančios/byrančios atliekos, skalda ir biokuras vežant turi būti dengiami. 
6.3. Siekiant išvengti atliekų griūties ar kitų incidentų kontroliuoti atliekų kaupų aukščius.
6.4. Atliekų tvarkymo veikla turi būti vykdoma dienos laikotarpyje, kai leidžiami aukščiausi 

triukšmo lygiai.
6.5. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos 

informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės 
nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos 
apimtis/nutraukti veiklą.

6.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti 
veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.
7.1. PŪV teritorija nepatenka į saugomų ar ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijų ribas. 

PŪV teritorijoje nėra natūralių buveinių, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių bei saugotinų 
vertybių ar jų fragmentų, todėl neigiamas PŪV poveikis biologinei įvairovei, natūraliems 
biotopams, artimiausioms gamtinėms, materialinėms ir kultūros paveldo vertybėms, nenumatomas.

7.2. Poveikis orui (oro kokybei) įvertintas atliekant teršalų sklaidos ir koncentracijos ore 
matematinį modeliavimą programa „ISC-AERMOD-View”. PŪV išskiriamų teršalų koncentracija 
artimiausios gyvenamosios ir PŪV aplinkos ore įvertinus foninę oro taršą (2 km spinduliu): anglies 
monoksidas (8 val.) be fono – 13,282 µg/m3, su fonu – 218,768 µg/m3; azoto oksidas (1 val.) be 
fono – 16,525 µg/m3, su fonu – 21,325 µg/m3; azoto oksidas (metų) be fono – 0,219 µg/m3, su fonu 
– 5,248 µg/m3; kietosios dalelės KD10 (paros) be fono – 1,062 µg/m3, su fonu – 10,529 µg/m3; 
kietosios dalelės KD10 (metų) be fono – 0,308 µg/m3, su fonu – 9,775 µg/m3; kietosios dalelės 
KD2,5 (metų) be fono – 0,112 µg/m3, su fonu – 7,445 µg/m3; lakieji organiniai junginiai(0,5 val.) be 
fono – 0,453 mg/m3, su fonu – 2,967 mg/m3, neviršys Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis 
aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių 
patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
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ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros 
dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis 
ir ozonu normų patvirtinimo“ nustatytų ribinių verčių.

7.3. PŪV  nesusijusi su kvapų susidarymu, neatsiras kvapų šaltinių, todėl neturės neigiamo 
poveikio, susijusio su kvapų sklidimu aplinkos ore.

7.4. Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai parodė, kad su foniniu triukšmu 
apskaičiuotas prognozuojamas PŪV triukšmo dydis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje adresu: 
Ketvergių g. 13, Dumpių k., Klaipėdos r. sav.: dieną ne daugiau 40 dBA (ribinis dydis (toliau – RD) 
– 55 dBA), vakare ne daugiau 35 dBA (RD – 50 dBA) ir naktį ne daugiau 35 dBA (RD – 45 dBA). 
Prognozuojamas PŪV triukšmo lygis neviršys HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reikalavimų. 

7.5. Susidariusios paviršinės nuotekos surenkamos esamais paviršinių nuotekų surinkimo 
tinklais, valomos vietiniuose valymo įrenginiuose. Nuotekų vidutinis užterštumas neviršys į aplinką 
išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumo normų, kurios nustatytos Paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu 
Nr. D1-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” ir atitiks Nuotekų tvarkymo 
reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 
D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, reikalavimus. 

7.6. PŪV metu susidarančių pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimus.

7.7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 
1 punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, 
galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2018-11-06 raštu Nr. (3-21 14.3.5 E)2-48384 
siūlo, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Klaipėdos rajono savivaldybės 
administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakingos už planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į 
patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės 
aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos 
(monitoringo) duomenis, pasiūlymų informacijai atranka, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, 
bei pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą 
nepateikė. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 
dalies 3 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, 
ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir 
padariniams likviduoti, pasiūlymų informacijai atranka, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei 
pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė. 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius pagal PAV įstatymo 6 
straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį 
nekilnojamajam kultūros paveldui, pasiūlymų informacijai atranka, pagal kurią priimama ši 
atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą nepateikė.

8. Priimta atrankos išvada.
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus bei priemones, numatomam reikšmingam neigiamam 

poveikiui aplinkai išvengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos PAV 
įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą 
informaciją UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklos išplėtimui – statybinių ir 
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didžiųjų atliekų tvarkymui, adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.,– poveikio 
aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka. 
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 

27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Direktoriaus įgaliotas direktoriaus pavaduotojas Vytautas Krušinskas

Rasa Juškaitė – Norbutienė, tel. Nr. 8 46 241798, el. p. rasa.norbutiene@aaa.am.lt
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Adresatų sąrašas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

El. p. info@klaipedos-r.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos  
departamentas

El. p. klaipeda@nvsc.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius

El. p. klaipeda@kpd.lt

Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

El. p. klaipeda.pgv@vpgt.lt

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 

El. p. kratc@kratc.lt 

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

El. p. info@aad.am.lt
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5 PRIEDAS 

DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO KLAIPĖDOS 
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOJE SPRENDIMAI 

IR PAGRINDINIAI BRĖŽINIAI 

  











 

6 PRIEDAS 

SKLYPO PLANAS SU INŽINERINIAIS TINKLAIS IR 
ESAMOS SĄVARTYNO FILTRATO SURINKIMO IR 

ŠALINIMO SISTEMOS SCHEMA 

  





0 2016-08-01  Statybos leidimui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Klaipėdos regiono sąvartyno uždarymas Dumpių k.,
Ketvergių g. 2, žemės sklype kad. Nr. 5544/0007:373

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos V. Pavardė Parašai Data
00 KLAIPĖDOS REGIONO SĄVARTYNO UŽDARYMAS25438 PV A. Rainiene 2016-08

Inž. J. Bartišiūtė 2016-08 BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

Inž. V. Dūdienė 2016-08 ESAMA  SĄVARTYNO FILTRATO  SURINKIMO IR
ŠALINIMO  SISTEMOS SCHEMA

0

ETAPAS STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

TP UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centras                            16-23-00-TP-BD.B-10 1 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Apsauginis griovys

Apsauginis g
riovys

M
elioracijos griovys

Į gamtinę aplinką

Ditupės upelį

Į AB "Klaipėdos vanduo"
valymo įrenginius

Esama sąvartyno
filtrato kaupykla

Esama sąvartyno
filtrato siurblinė 13-2

Esamas sąvartyno
filtrato šulinys Nr.2

Esama sąvartyno
filtrato siurblinė 13-1

Esamas sąvartyno

filtrato šulinys Nr.1

Esama paviršinio
vandens srauto
uždarymo sklendė

Esama paviršinio
vandens srauto
uždarymo sklendė

Esama paviršinio vandens
monitoringo vieta

SĄVARTYNO FILTRATO  SURINKIMO IR ŠALINIMO TECHNOLOGINIO PROCESO  APRAŠYMAS

1. Sąvartyno 1-oje, 2-oje sekcijose kaupiamos kietos buitinės atliekos, kurioms biodegraduojant susidaro
filtratas. Sekcijose įrengti izoliuoti dugnai, bei filtrato surinkimo drenažas.

2. Surinktas filtratas per filtrato šulinius ir siurblines nuvedami į 300 m3 talpos filtrato kaupyklą.
Rezervuare gali būti kaupiamos 2-3 dienų filtratas.

3. Iš filtrato kaupyklos nuotekos nuvedamos į AB "Klaipėdos vanduo" valymo įrenginius pagal
tarpusavio sutartį. Ateityje numatoma filtratą nukreipti į UAB KRATC filtrato valymo įrenginius,
veikiančius atvirkštinės osmozės principu.

4. Numatomoje 3-ioje sekcijoje taip pat bus įrengtas izoliuotas dugnas ir filtrato surinkimo drenažas.
Surinktas filtratas bus nukreipiamas į filtrato kaupyklą ir į valymo įrenginius.

5.  01-3c skecijoje šalinamos statybinės atliekos, turinčios asbesto. Šios atliekos yra inertinės, filtratas
nesusidaro.  Aikštelės dugnas ir šlaitai įrengti iš nelaidaus mineralinio grunto. Susidariusios paviršinės /
lietaus nuotekos iš aikštelės pašalinamos per esamą paviršinio vandens valymo įrenginį (nusėsdintuvas,
smėliagaudė).

Sąvartyno filtrato siurblinė numatoma
3-ios sekcijos įrengimo projektu

Esama sklendė

Esamas paviršinio vandens valymas
(nusėsdintuvas / smėliagaudė)
Q moment.= 7 l/s
Q vid.= 9504 m3/metus

SĄVARTYNO KAUPO DUGNO EKSPLIKACIJA

Nr. plane Pavadinimas Plotas, m2 Pastaba

01 Klaipėdos regiono sąvartyno bendras dugnas 103 103 pagal techninį projektą

01-1a 1-os sekcijos dugnas 18 167 esamas

01-1b 1-os sekcijos dugnas 10 000 esamas

01-2a 2-os sekcijos dugnas 21 880 esamas

01-2b 2-os sekcijos dugnas 15 000 esamas

01-3a 3-ios sekcijos dugnas 18 334 numatoma atskiru projektu

01-3b 3-ios sekcijos dugnas 10 000 numatoma atskiru projektu

01-3c 3-ios sekcijos dugnas -  statybinių atliekų turinčių asbesto,
šalinimas

9 722 esamas

Esama požeminio vandens
monitoringo vieta

Esama požeminio
vandens
monitoringo vieta

Esama požeminio vandens
monitoringo vieta

Esama požeminio vandens
monitoringo vieta

Esama požeminio vandens
monitoringo vieta

Esama požeminio vandens
monitoringo vieta

Esama filtrato
monitoringo vieta

Q vid.= 58,02 m3/d
Qmet.=22 000 m3/metus

Esama paviršinio vandens
monitoringo vieta

Į UAB KRATC filtrato
valymo įrenginius
Q vid.= 168,0 m3/d

01-1a

01-1b

01-2b

01-3a

01-3c

01-2a

01-3b

L

1

L

1

L

1



 

7 PRIEDAS 

TIPK LEIDIMO IŠTRAUKA 

  

TIPK LEIDIMO IŠTRAUKA



APLINKOS APSAUGOS AGENTURA 

T ARSOS INTEGRUOTOS PREVENCTJOS IR KONTROLES 

LEID1MAS Nr.(11.2)-30-124/2008/T-KL.2-9/2015 

[1] [6] [3] [7] [4] [3] [7] [4] [4] 

(Juridinio asmens kodas) 
Klaipedos regioninis ncpavojingy atlieky savartvnas su statybiniu atlieky, turinciu asbesto, 

salinimo sekciia, Ketvergiy g. 2, Dumpiy k., Kla ipedos rai., 8-46 213 925, 8-46 310105 
(Okincs veiklos objekto pavadinimas, adresas, telcfonas) 

UAB ,,KJaipedos regiono atlicku tvarkymo centras", L iepu g. 15, L T-91 138 KJaipeda, 8-
46 300 106, 8-46 300 105, kratc@kratc.lt 

(Veiklos vykdytojas,jo adrcsas, ielefono, fakso Nr., elektruninio paste adresas) 

Leidim<} (be pricd4) sudaro 24 lapai. 

Isduotas Klaipedos RAAD 2008 m. vasario 28 d. Nr. (11.2)-30-124/2008 
Kore1:,ruotas 2009 m. birzclio 12 d., 2009 m. rugs~jo 22 d., 2011 m. gruodzio 15 d., 2012 m. 
gcgu7,es 2 d., 2012 m. rugpjficio 3 d., 2012 m. gruodzio 20 d., 2014 m. vasario 17 d. 
Atnaujintas 2011 m. gruodzio 30 d., 
Pakcistas AAA 2015 m. balandzio 15 d., 2015 m. spalio I d. 

Pakcistas 2017 m. gcguzes 4 d. 

Direktorius Robertas Marteckas 
(Vardas, pavarde) 

Sio lcidimo parengti 3 cgzemp,lioriai. 

Paraiska lcidimui pakeisti suderinta su: 

A.V. 

~;;-:- .:;:;;=. -
(Parasas} 

Klaipedos visuomenes svcikatos centru (nuo 2016 m. balandzio l dienos Nacionalinio visuomcnes 
sveikatos cenlro prie Svcikatos apsaugos ministerijos Klaipedos dcpartamentas) 2016-02-26 rastu 
N r. (7 .28)-V 4-607. 

(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data) 



4 lentele. Duomenys apie pavirsini vandens telkinj, is kurio leidziama isgauti vandenj, vandens isga";mo vietl! ir leidziam~ isgauti vaodens 
kielq. Lentele nepildoma, nekeiciama 

5 lcntele. Duomenys apie leidziam;i isgauti pozeminio vandens kieltj. Lentele nepildoma, nekeiciama 

8. Tarsa i aplinkos or~. 

6 lcntele. Leidziami ismesti j aplinkos orJ! tersalai ir jq kiekis. Papildoma 

Terfalo pavadir,imas TEmalo kodas Leidziama ismesti, t/m. 

1 2 3 
A.nglics monoksidas (B) 5917 1,962 
Azoto oksidai (B) 6486 0,341 
Kietosios daleles (B) 5897 0,023K 
Sieros dioksidas (B) 4281. 0,0138 
Kictosios daleles (C) 134 0,19265 
A.moo.iakas xxxxxxxx 0,000724 
Lakieii organiniai jun2"iniai (abcceles tvarka): 308 
Lakiis organiniai .i unginiai xxxxxxxx 0,8388 
Kiti ler1h1lai (abeceles tvarka): 6486 xxxxxxxxx 

Js visa: 3,372774 

7 lentele. Leidziama tarsa i aplinkos or1t 

[renginio pavadinimas KJaipedos regioninis nepavojingu atlieku s<1,vartvnas. statybiniu atlieku. turinciy asbesto. salinimo sekcija. Papildoma 
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) 

T arsos salliniai Tersalai Leidziama tarsa 
Cccho ar kt. 

pavadinimas arba Nr. vienkartinis 
metine, 

Nr. pavadinimas kodas dvdis 
rnaks. 

tim. 
vnt. 

I 2 3 4 5 6 7 
Planuojama veikla 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,727 1,962 

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,126 0,341 
Dyzelinis elektros 

004 Kietosios daleles (B) 6486 g/s 0,00881 0,0238 
generatorius 

Sieros dioksidas (B) 5897 g!s 0,00512 0,0138 

Lakiis organiniai junginiai 308 g/s 0,184 0,495 

Kictosios daleles (C) 4281 g/s 0,0000419 0,000113 
604 

Amoniakas 134 g/s 0,000111 0,000300 

Pelen\l (slak.o) 
605 

Kietosios daleles (C) 4281 g/s 0,00000694 0,0000188 

apdorojimas Arnoniakas 134 g/s 0,0000783 0,000212 

Kietosios daleles (C) 4281 g/s 0,00000694 0,0000188 
606 

Amoniakas 134 g/s 0,0000783 0,000212 

Is viso jrenginiui: 3,372774 

8 lentele. Leidziama tarsa i aplinkos or-1 esant neiprastoms (neatitiktinems) veiklos s11lygoms. Lentele ncpildoma, nes tarsa j aplinkos or<! 
esant neiprastoms veiklos Sl!lygoms nebus vykdoma. 

9. Siltnamio efekt11 sukeliancios dujos (SESD). Skyrius nepildomas, nes ukineje veik:loje pasikeitimq, susijusi4 su siltnamio efekt<j. 
sukelianciomis dujomis, ncra. 

9 lentele. Veiklos rusys ir saltioiai, is kmiq i atmosfer;\ ismetamos SESD, nurodytos Lictuvos Respublikos klimato kaitos valdymo 
tinansiniq instrumentq istatymo 1 priede. Nepildoma 

10. Tersalq isleidimas su nuotekomis i aplinkl} ir (arba} kanalizacijos tinklus. 

Vykdant planuojam<1, ukirn; veikl~, numatoma naudotis jrengta fiJtrato sutinkimo sistema - filtrato drenazu ir filtrato siurbUnemi.s. Surinktas filtratas, 
kat1u su buitinemis nuotekomi.s, masin4 rat4 plovimo, pavirsinemis nuotekomis nuo galimai tarsios teritorijos, bus nukreipiamas j 300 m3 talpos kaupimo 
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) 

Skyrius nepildomas, nes ukineje veikloje pakeitimt! nera 

12. Atliekq susidarymas, naudojimas ir (ar) salinimas: 

12 lentele. Susidarancios atliekos 

Irenginio pavadinimas Klaipedos regioninis nepavojingu atlieku savartynas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslinias 

apibudinimas 
Pavojingurnas 

I 2 3 4 
Mechaninio atliek:q ae.dorojimo metu 

I Popierini4. ir 

15 01 01 Popieriaus ir kartono pak.uotes 
kartoniniq Nepavojinga 
pakuociq 
atliekos 

15 01 02 
Plastikines (k.artu su PET Plastikines pakuotes Nepavojinga 
(polietilentereftalatas )) palrnotes 

15 01 03 Medines pakuotcs Padcklai t'\epavojinga 

15 01 04 Metalines pakuotes Metaline pakuote Nepavojinga 

15 0105 Kombinuotosios pakuotes Tetrapakai Nepavojin.,oa 

15 01 06 Misrios pakuotes Misrios pakuotes Nepavojinga 

15 01 07 Stiklo pakuotes Stiklo pakuote Nepavojinga 

191201 Popierius ir kartonas Popierius ir kartonas Nepavojinga 

19 12 02 J uodieji metalai Juodieji metalai Nepav~jinga 

19 12 03 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai Nepavojinga 

19 1204 Plastikai ir guma Plastikai Nepavojinga 

1912 05 Stiklas Stiklas Nepavojinga 

Nebenaudojama iranga, 
Nebenaudojama 

16 0214 nenurodyta 160209+ 160213 
elektros ir elektronine Nepavojinga 
iranga 

1912 09 l\ilineralines medziagos Smelis , akmenys Nepavojinga 

Didziausias 

Atliekq susidar)'mo saltinis 
leidz.iaruas Atliekq 

technologiniame procesc 
susidaryti tvarkymo 

kiekis, budas (-ai) 
t/m. 

5 6 7 

Rl2, R3 

R12, R3 

R12, R3 
Rl2, R4 

Rl2, R3 
Transporto ek:spl oatavimas 3000 Rl2, R3 

ir remontas 
R12, R5 

Rl2, R3 
Rl2, R4 
Rl2, R4 

Rl2, R3 

Rl2, R5 

Rl2, R5 

5000 RIO 
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Kitos mechaninio at\iekq 

19 12 12 apdorojimo atliekos (jskaitant Energetin~ vert~ Nepavojinga 
medziag4. misinius), nenurodytos turincios atliekos 122 000 Rl 19 121 l 

19 1210 Degiosios atliekos (is atliekq Energetim, vert1r Nepavojinga 
srautas kuras) turincios atliekos 

Nepavojimzu dugno velem/ (s/ako), is bendr11 atliektf deginimo jrengini11, C1Ddorojimo metu 
19 12 02 Juodieji metalai Juodi.tji metalai Nepavoiinga 
191203 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai Nepavoiinga 

Kitos mecbaninio atliekti Tolimesniam 

19 12 12 
apdorojimo atliekos (isk.aitant naudojimui/perclirbim Nepavojinga 

medziagl! misinius), oenurodytos ui netinkarnos 
19 12 11 atliekos 

13 lentele. Leidziamos naudoti atliekos (atliekas naudojancioms imonems) 
µengi nio pavadinimas Klaipedos regioninis nepavojingu atlieku SciVartynas 

Atliekos 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas Pavojingumas 

apibiidinimas 
l 2 3 4 

Mechaninis riisiavimo jrenginys 

200301 
Misrios komunalioes ~ eriisiuotos misrios 

atliekos komunaJines atliekos 

200203 
Kitos biologiskai Nerii~iuotos biologiskai 

nesuyrancios atliekos nesuyrancios atliekos 
Misrios statybines ir 

Nepavojingos 
Nerusiuotos misrios 

17())04 griovimo atliekos, statybines ir griovirno 
nenurodytos 17 09 01, 17 09 atliekos 

02, 17 09 03 

6500 R4, Rl2, S4 
R4, R12, S4 

Nepavojingi.J dugno pelenl! 
(slako) perdirbimas 

1800 RIO 

Naudo"imas 
Naurlojimo veiklos kodas Didziausias leidziamas 

ir pavadinimas naudoti kiekis, t/m. 
5 6 

SS, Rl2 

S5, R12 
130 000 

S5, Rl2 
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12 01 05 Plastiko drozles ir nuopjovos Plastiko atliekos S5, Rl2 
Klaipedos rellioniniame nepavojingq atliekq savartme nwnatomos naudoti atliekos 

Gruntas ir akmenys, 
Gnmtas ir akmenys, 

17 05 04 kuriuose nera pavojing11 Nepavojingos RlO 1 500 
nenurodyti 17 05 03 cheminiq medziaP-11 

Dugno pelenai ir slakas, 
Pelenai is bendro 

19 01 12 atliekq deginimo Nepavajingos RtO 5 000 
nenurodyti 19 01 11 

irengini4 
Po rusiavimo likusios 
Misrios statybines ir 

griovimo atliekos, 
kw-iose ncra 
gyvsidabrio, 

Nfisrios statybines ir polichlorint4.i4 bifenill! 

170904 
griovimo atliekos, (PCB) (pvz., 

Nepavqjingos RtO 15 000 
nenurodytos 17 09 0 t, 17 09 hennetikai, , 

02, 17 09 03 polimerines dangos, 
hennetiski glazuravimo 

gaminiai, 
kondensatoriai, 

kuriuose yra PCB) ir 
pavojiogq CM 

20 02 02 Gruntas ir akmenys Gruntas ir akmenys Neoavoiin!!OS RlO 500 
19 12 09 Mineralines medziagos Smelis. alanenvs Nepavqjingos RIO 18 000 

lzoliacines medziagos, 
Izoliacines medziagos, 
kuriose nera asbesto ir 

17 06 04 nenurodytos 17 06 01 ir 17 
pavojing4 chemini'! 

Nepavojingos RlO 1 500 
06 03 

medziairn 
Kitos mechaninio atliekq Tolimesniam 

1912 12 
apdorojimo atliekos (iskaitant naudojimui/perdirbimui Nepavojingos RIO I 800 

medziagq misinius ), 
netinkamos atliekos 

nenurodytos 19 12 11 
Mechaninis dugno pelen4 (slak.o) audoroiimo irenizinvs 

Neapdoroti dugno 

190112 
Dugno pelenai ir slakas, pelenai ir slakas is bendrq 

Nepavojingos S5, R12 90000 
nenurodyti 19 01 11 atliek4 deginim.o 

irenginill 
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14 lentele. Leidziamos salinti atliekos (atliekas salinancioms jmonems) 

Salinamos atliekos Salinimas 

Kodas Pavadinimas Patikslintas apibudinimas Pavojingumas 
Salinimo veiklos Didziausias lcidziamas 

kodas ir pavadinimas salinti kickis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 

Klalnedos regioninis nenavoiinP1i atliekn sav::irtvnas 
1.Vledienos perdirbimo ir 

plok.sciq bei baldq, 
03 medienos mases, 

popieriaus ir kartono 
2amybos atliekos 

Netinkamos naudoti/perdi.rbti medienos 

03 01 99 Bald(! gamybos atliekos perdirbimo ir ploksciQ bei baJdq gamybos 
atliekos 

03 03 99 
Kitaip neapibreztos Netinkamo perdirbti Popieriaus ir gamybos 

atliekos atliekos 

07 Organi11iq cheminiq 
orocesu atliekos Dl 

Kitaip neapibreztos PET polimero atliekos Viso 2017 ... 2028 m. -
07 02 99 

atliekos 
Nepavoj ingos I~vertimas ant 

po 76450 
zcmcs ar po zeme 

08 Dangq (dazai, lakas ir 
stiklo emalis), klijq, 

bermetikq ir 
spaustu,iniq dazq 

gamybos, maisymo, 
tiekimo ir naudojimo 

( 2n1tn) atliekos 
Klijq i.r hermetik4 

08 04 10 atliekos, nenurodytos 08 Guminis sintetinis polimeras 
0409 

10 
Terminiq procesq 

atliekos 

15 



Dugno pclenai, slakas ir 
garo katil4 dulkes Dugno pelenai, slakas ir garo katil4 dulkes 

10 01 01 (isskyrus garo katil4 susidariusios biokuro katilines veikJos 
dulkcs, nurodytas IO O l metu 

04) 
Lakieji durpiq ir 

10 01 03 neapdorotos medienos Durpiq ir neapdorotos medienos pelenai 
pelenai 

100117 Bendrojo deginimo lakieji 
Pelenai susidar~ tennofikacineje jegaineje 

pelenai, nenurodyti l O O I 
16 

(atJiek4 ir biokuro deginimo metu) 

Metaltt ir plastikq 

12 
formavimo, fi:tinio ir 

mcchaninio jq pavirsiaus 
aodorojimo .atliekos 

12 01 05 
Plastiko drozles ir Neti.nkamos naudotI/perdirbti p!astikc 

nuopjovos atliekos 
12 01 13 Suvirinimo atliekos Elektrodq likuciai, metal4 atliekos 

J\'.audotos slifavimo dalys 
Slifavimo jrengimq ir jrankiq dalys, 

12 01 21 ir slifavimo mediiagos, 
slifavimo medziaga 

enurodvtos 12 01 20 

Kitaip neapibreztos 
!'vletal4 ir plastik(! formavimo, fizinio ir 

12 01 99 lllechantnio jq pavirsiaus apdorojimo 
atliekos atliekos 

16 
Kitaip Sitrase 

oeapibt·e.ztos atliekos 
16 01 20 Stiklas Transporto priemoni1J stiklo atliekos 

Organines atliekos, 
Sugadintos ir panaudojimui netinkamos 

16 03 06 atliekos: acetatinis pluostas, metalizuotas 
nenurodytos 16 03 05 popierius irk. t. 

Atlickos is atliekq 
tvarkymo jrenginiq iris 

nuotekq valymo 

19 
jrenginiq uz jq 

susidarymo vietos ribq, 
ir zmooems vai·toti bei 

pramonei skirto vandens 
ruosimo atliekos 

16 



Is dugno pelenq isskirtos 

19 01 02 medziagos, kuriose yra Slakas is atliek4 deginimo irenginiq 

gelezies 

19 01 12 
Dugno pelenai ir slakas, Neapdoroti dugno pelenai ir slakas is bendro 

nenurodyti 19 0 l 11 atliekq deginimo jrenginio 

19 01 16 
Garo katih-1 dulkes, Garo katil4 dulkes is bendro atliek4 

nenurodytos 19 01 15 deginimo jrenginio 

19 08 01 Rusiavimo atliekos 
~uotek4 valymo jrenginiq nepavojingos 

rusiavimo atliekos 

19 08 02 Smeliagaudzi4 atliekos 
Nuotekq valymo irenginil! smeliagaudzil! 

atliekos 
Kilos mechaninio atliek4 

apdorojimo atli.ekos 
19 12 12 (iskaitant medziagq Mechaninio atliekq apdorojimo atliekos 

misinius), nenurodytos i9 
1211 

Komunalines atliekos 
(buitines atliekos ir 

panasios ve1-slo, 
20 gamybines fr 

organizacijq atliekos), 
iskaitant atskirai 

surenkamas frakciias 
20 01 41 Kamin4 valymo atliekos Suodziai, pelenai 

20 02 02 Gruntas ir akmenys Gruntas ir ak:menys 
Kapiniq atliekos (vainikai, zvakes ir pan.), 

Kitos biologiskai 
kitos buityje susidariusios biologiskai 

20 02 03 nesuyrancios atliekos 
nesuyrancios atliekos savo sudetimi 

panasios j misrias komunalines, taciau be 
biologiskai skaidzios dalies 

20 03 02 Turgavieciq atliekos Jvairios netinkamos perdirbti atliekos 

20 03 03 Gatvi4 valymo atliekos Gatviq valymo atliekos (scislavos) 

20 03 06 
Nuotakyno valymo Atliekos is vandentiekio ir nuotekq tinklq, 

atliekos susidaro atliekant tinklq technin~ orieziurii.. 

20 03 07 Didziosios atliekos 
Netinkamos naudoti (perdirbti) dideliq 

gabaritu atliekos 

{renginio pavadinimas Klai12edos regioninio negavojinm! atliek!a s~vartvno atlieku, turinciy asbesto. salinimo sekcija 

17 



17 06 01 * Izoliacines mcdziagos, Atliekos savo sudetyje turincios asbesto D5 saJinimas 
kuriose yra asbesto Pavojingos specialiai ~rengtuose 3300 

Statybtnes medziagos, Atliekos savo sudetyje turincios asbesto 
17 06 05* 

turinCios asbesto (siferis) 
scivartynuose 

. . . . " .. 
Bendrove pas1iieka galunyb~ is hendro aU1ek4 dcgmuno Jieng1mo atveztus nepavoJmgus dugno pclenas (slaki!,) (19 01 12) be apdoroJJmo pasalmn (Dl) Sl)vw1)'11e . 

15 lentele. Leidziamas laikinai laikyti atliekq kieltis. Nepildoma, nes atliekos susidaro tik µnones vciklos mctu 

16 lentcle. Leidziamas laikyti atliekq kiekis 

Atsizvelgiant i sio TIPK leidimo Aplinkosaugos veiksmy plana ir TIPK leidimo 20 p ,. Kitos leidimo Sll,lygos ir reikalavimai pagal Taisykliq 65 
punkt:i." nustatytas kitas salygas ir reikalavimus 

Didziausias 
viemi mctu 

Atliekos koclas AtJiekos pa:vadinimas Patikslintas apibil<tinimas Atliekos pavojingumas leidziamas 
laikyti atliekq 

kiekis, t. 

1 2 3 4 5 
Tvarkomos atliekos 

Nerusiuotos misrios komunalines atliekos (tik 

200301 1fisrios komunalines atliekos 
Klaipedos regiono komunaJiniq atliekq 
mechaninio apdorojimo irenginio gedimo 
metu) 

200203 K itos biologiskai nesuyrancios atliekos Nerusiuotos biologiskai nesuyrancios atliekos Nepavojingos 
60 

Misrios statybines ir griovimo atliekos, Nerusiuotos misrios statybines ir griovimo 
170904 uenurodytos 17 09 OJ, 17 09 02, l 7 09 

atliekos 
03 

120105 Plastiko drozles Nerusiuotos plastiko drozl.es 

Klaipedos regioninio nepavojingq atliekq sqvartyno antrini'!i zaliavtf: laikymo aikstele 

15 01 01 Popierius ir kartono pakuotes 
Pakuotes, likusios po komunalini4 atliek4 

apdorojimo. 

15 01 02 Plastikines pakuotes 
Palrnotes, likusios po komunaJi.ni4 atliekq 

aodorojimo. 
Pakuotes, likusios po komunalinil! atliekq 

Nepavojingos 
150 

15 01 04 Metalines pakuotes 
aodoroiimo. 

150105 Kombinuotosios pakuotes 
Pakuotes, likusios po komwmliniq atliek4 

aodorojimo. 

18 



15 01 06 Misrios pakuotes 
Pakuotes, likusios po komunalini11 atliekq 

apdorojimo. 

15 01 07 Stiklo pakuotes 
Palmotes, likusios po komunaliniq atliekl.! 

apdorojimo. 

19 12 01 Popierius ir kartonas 
Mechaninio riisiavimo metu susidariusios 

atliekos 

19 12 02 Juodiaji metalai 
Mechaninio riisiavimo metu susidariusios 

atliekos 

19 12 03 Spalvotieji mctalai 
Mechaninio rusiavimo metu susidruiusios 

atliekos 

19 12 04 Plastikai ir guma 
Mechaninio rusiavimo metu susidariusios 

atliekos 

19 12 05 Stiklas 
Mechaninio riisiavimo metu susidariusios 

atliekos 

Nebenaudojama jranga, nenurodyta 16 
Stam bus ir smulkiis nam11 apyvokos prietaisai, 

16 02 14 
02 09-16 02 vartojimo iranga, IT bei telelcomunikacij4 

iranga ir kt. 
Klaipedos regioninio nepavojinm atliek11 sqvartyno antrini'IJ ialiavt1 (po dugno prden'l{ (slako) apdorojimo) laikymo aikstele 
19 12 02 Juodieji metalai Juodieji metalai 

Nepavojingos 
19 12 03 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai 1500 
Klaipedus regioninio nepavojinm atlielaj sqvartyno iSnlsiuotif atliekq laikymo aikstele 

Kitos mechaninio atliek4 apdorojimo 
Riisiavimo atliekos, li.kusios po mechaninio 19 12 12 atliekos (iskaitant medziagq misinius), 10 

nenurodytos 19 12 11 
atiiekq apdorojimo (medziagl! misiniai). 

Nepavojingos 000 

19 12 10 
Degiosios atliekos (is atliek:4 gautas 

Degiosios atliekos po antrinio rusiavimo 
kuras) 

Klaipedos regioninio nepavojinm atliekq sqvartyno nepavqiing11 dugno pelen'l{ (slako) laikymo aikstele 

l 9 01 12 
Dugno pelenai ir slakas, nenurodyti 19 

J>elenai is atliekq deginimo jrenginiq Nepavojingos 
01 11 60 000 

13. Papildomos s~lygos pagal Atliekq deginimo aplinkosauginiq reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 
m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-1290; 2005, Nr. 147-566; 2006, Ni·. 135-5116; 2008, l\"r. 111-4253; 2010, Nr. 121-6185; 2013, 
Nr. 42-2082). 

Nekeiciama 
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8 PRIEDAS 

ĮRANGOS IŠDĖSTYMO MA ĮRENGINIO PASTATE 
PLANAS, NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ 

IŠDĖSTYMO PLANAS IR FILTRATO VALYMO 
PRINCIPINĖ SCHEMA 

  





lRENGIMV PLANAS

PLANAS

1 rangos eksplikacija

Nr. 1 rangos apibOdinimas
Rugsrics laikymo talpa

2 Smel io filtras

Auksto slegio siurbliai

-l AO sistemos moduliq blokas

Plovikli4 talpos

6 Siurbliq blokas

7 Kvapu salinimo filtras

11111111

Esamastamyblnis-
buitlnis- kontroles
pastatas

CD-
I I

1
4500

~

4500

@

Atestato
Nr.

4786

18786 PDV

EB124220 Proj.

Eta as Uzsakovas (Statytojas):

IDP
Klaipedos miesto savivaldy

FIL IRA TO IR NUOTEKl) VAL YMO
:(RENGINIl) {RENGIMAS DUMPIl)
St\VARTYNE

Laida
~NG~ISDES~O

PLANAS o

Lapas Lapq

SV-2015/29- IDP-SK-05



1.5. Filtrato valymo sistemos principine schema

Dumpiu regioninio savartyno filtrato valymo sistemos principine schema

-----------------------------------,

----------------------------------------, , ,
~ ~---- __ J

~

Cia:
1 - savartyno kaupas;
A - filtrato kaupimo ir paskirstymo sistema
2 - esama filtrato surinkimo talpa
3 - esama filtrato siurbline
B - filtrato valymo irenginys
4 - atvirkstines osmoses irenginys
5 - galutinio valymo nuo amonio junginiu irenginys
C - koncentrato ir filtrato (recirkuliacijos) infiltravimo sistema.
8 - kaupimo talpa ir paskirstymo sistema
D - degazacijos produktu valymo sistema.
6- degazacijos produktu tiekimo sistema
7- degazacijos produktu valymo irenginys (filtras)
E - isvalyto filtrato isleidimas.
9- isvalyto filtrato isleidimo linija
10- esamas melioracijos griovys

Lapas Lap4
SV-2015/29- TDP- TI-AR
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9 PRIEDAS 

MEDŽIAGŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 

  



 

10 PRIEDAS 

UAB KRATC EKSPLOATUOJAMO KLAIPĖDOS 
REGIONINIO SĄVARTYNO NORMATYVINIŲ SAZ 

RIBŲ SCHEMA IR UAB KRATC KLAIPĖDOS 
REGIONINIO SĄVARTYNO IR KAIMYNINIŲ 

OBJEKTŲ SAZ SCHEMA 

  







 

11 PRIEDAS 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS TARŠOS 
PREVENCIJOS DEPARTAMENTO 2020-07-22 RAŠTU 
NR. (30.3)-A4E-1166 „DĖL FONINIO APLINKOS ORO 

UŽTERŠTUMO DUOMENŲ“, IŠTRAUKA IŠ UAB 
KRATC PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ŠLAKO 

(PELENŲ) IR DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ (BALDŲ) 
APDOROJIMO AIKŠTELIŲ SKLYPE KAD. NR. 

5544/0007:37, DUMPIŲ KAIME, KLAIPĖDOS RAJONE 
NAUJOS STATYBOS POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTŲ IR 

PAŽYMOS APIE HIDROMETEOROLOGINES 
SĄLYGAS KOPIJA 

  







AB ,,Grigeo Klaipėda“ 

 

 

  

GRETIMYBĖSE VEIKIANČIŲ ĮMONIŲ ORO TERŠALŲ IŠMETIMO ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ PARAMETRAI



UAB ,,Branda“ 

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS 

Taršos šaltiniai 
 

Išmetamųjų dujų rodikliai 
pavyzdžio paėmimo (matavimo) 

vietoje 

 

pavadinimas Nr. koordinatės 
aukštis, 

m 

išmetimo angos 

matmenys, m 

srauto 
greitis, 

m/s 

temperatūra
, 

º C 

tūrio 
debitas, 

Nm3/s 

teršalų išmetimo 

trukmė, val./m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kompostavimo aikštelė 601 6170546; 327563 
6170542; 327656 

6170488; 327723 

6170448; 327587 

10 0,5 
 

 

 
 

5 
 

 

 
 

0 
 

 

 
 

0,98 
 

 

 
 

8760 
 

 

 
 

 

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ    

Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho 
pavadinimas 

Taršos  šaltiniai Teršalai                                   Tarša 

Pavadinimas  Nr. Pavadinimas Kodas Vienkartinis  dydis metinė, t/m 

vnt. vidut. maks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

091005 Kompostavimo 
aikštelė  

Kompostavimo aikštelė 601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0047 0,007 0,1482 
Amoniakas  134 g/s 0,0031 0,0047 0,0978 

   Iš viso pagal veiklos 
rūšį: 

0,246 

 Iš viso įrenginiui: 0,246 

 

  



AB ,,Klaipėdos vanduo“ 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 



 

 Krematoriumas Toleikių k., Klaipėdos r.  Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 

(matavimo) vietoje Teršalų išmetimo 

trukmė, 

val./m. pavadinimas Nr. koordinatės 
aukštis, 

m 

išmetimo angos 

matmenys, m 
srauto greitis, m/s 

temperatūra, 

°C 

tūrio debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Krematoriumo 

kaminas 
001 X1 – 328528 Y1 – 6170793 9,0 0,5 10 110 2,0 

I alt – 2667 val., 

II alt. – 4000 val. 

Katilinės kaminas 002 X1 – 328526 Y1 – 6170793 6,3 0,15 1,0 100 0,02 1700 

Tarša į aplinkos orą 

Veiklos rūšis1 

Cecho ar kitų 

pavadinimas, 

gamybos 

rūšies 

pavadinimas2 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadini

mas 
Nr. pavadinimas kodas vnt.4 

I alternatyva II alternatyva 

Vienkartinis 

dydis5 metinė, 

t/m. 

Vienkartinis 

dydis5 

metinė, 

t/m. 

maks. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Krematoriumas 

Kremavimo 

krosnis 
Kaminas 001 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,0277 0,2660 0,0417 0,6085 

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,17188 1,6500 0,17188 2,4750 

Angliavandeniliai 308 g/s 0,01111 0,1066 0,01667 0,2405 

Sieros dioksidas 5897 g/s 0,02354 0,2260 0,02354 0,3390 

Kietosios dalelės (C) 6486 g/s 0,0055 0,0528 0,0083 0,1195 

Švinas 2094 g/s 6,3 · 10-6 6,0 · 10-5 6,3 · 10-6 9,0 · 10-5 

Kadmis 3211 g/s 1,0 · 10-6 1,0 · 10-5 1,0 · 10-6 1,5 · 10-5 

Gyvsidabris ir jo junginiai 1024 g/s 0,000056 0,00053 0,00008 0,0012 

Arsenas 217 g/s 2,8 · 10-6 2,7 · 10-5 2,8 · 10-6 4,1 · 10-5 

Chromas 2721 g/s 2,8 · 10-6 2,7 · 10-5 2,8 · 10-6 4,1 · 10-5 

Varis 4424 g/s 2,6 · 10-6 2,5 · 10-5 2,6 · 10-6 3,7 · 10-5 

Nikelis 1589 g/s 3,6 · 10-6 3,5 · 10-5 3,6 · 10-6 5,2 · 10-5 

Cinkas 2791 g/s 3,3 · 10-5 0,00032 3,3 · 10-5 0,00048 

Dioksinai/Furanai 168 g/s 6,3 · 10-6 5,4 · 10-11 5,6 · 10-12 8,1 · 10-11 

Benzo(a)pirenas - g/s 2,8 · 10-9 2,6 · 10-8 2,8 · 10-9 4,0 · 10-8 

Heksachlorbenzenas - g/s 3,1 · 10-8 3 · 10-7 3,1 · 10-8 4,5 · 10-7 

Vandenilio chloridas 440 g/s 0,0167 0,16 0,025 0,36 

Suskystintų 

gamtinių dujų 

katilas 

 

Kaminas 002 

Anglies monoksidas 177 g/s 0,000009 0,0078 0,000009 0,0078 

Azoto oksidai 250 g/s 0,00002 0,0199 0,00002 0,0199 

Pastabos: 1 ir 2 – duomenys nurodomi vadovaujantis aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją bei teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitą 

reglamentuojančiais teisės aktais; 

3 – pildoma veikiančio objekto išplėtimo, rekonstrukcijos ar kitu atveju; 

4 – 7 ir 11 grafose užrašomi vienetai, kuriais pateikiami vienkartiniai dydžiai; 

5 – koncentracijų vertės turi būti perskaičiuotos normaliosioms slėgio ir temperatūros sąlygoms (101,3 kPa ir 0 oC). 

 

GRETIMYBĖSE PLANUOJAMŲ ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTŲ NUMATOMŲ IŠMESTI TERŠALŲ IR TERŠALŲ IŠMETIMO ŠALTINIŲ PARAMETRAI



 



                Santykinai švarių kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinės metinės koncentracijos 

 
Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių 
koncentracijų vertės Vidutinės metinės vertės nustatytos pagal 2019 m. nuolatinius matavimus Lietuvos oro kokybės tyrimų stotyse: 

• Kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) Aukštaitijos ir Žemaitijos IMS duomenys, Vilniaus Lazdynų ir N. Akmenės foninių 
oro kokybės tyrimų stočių duomenys;  
• Azoto dioksidas (NO2) ir azoto oksidai (NOx) Dzūkijos ir Žemaitijos IMS duomenys; 
• Sieros dioksidas (SO2) pagal mažiausią Lietuvos automatinėse stotyse išmatuotą koncentraciją;  
• Anglies monoksido (CO) sauso neužteršto troposferos oro koncentracija, pagal mokslinę publikaciją „Atmosferos 
chemija“ (S. Armalis, 2009);   
• Ozonas (O3) Aukštaitijos, Dzūkijos, Žemaitijos IMS duomenys ir Vilniaus Lazdynų OKTS duomenys.  

IMS – integruoto monitoringo stotis 
 

                          Teršalo pavadinimas  
                           konc. matavimo vienetai 

 
         2019 m.   Regionas 

 

KD10 
μg/m3  

KD2,5 
μg/m3 

NO2 
μg/m3 

NOx 
μg/m3 

SO2 
μg/m3 

 
 

CO 
mg/m3 

 

O3 
 

μg/m3 ppb 

 

ALYTAUS 
 

10,3 7,2 3,7 7,7 2,8 
 

0,19 49,8 24,9 

 

KAUNO 
 

10,3 7,2 3,3 5,6 2,8 
 

0,19 53,0 26,5 

 

KLAIPĖDOS 
 

12,1 8,1 3,3 5,6 2,8 
 

0,19 53,0 26,5 

 

MARIJAMPOLĖS 
 

10,3 7,2 3,3 5,6 2,8 
 

0,19 53,0 26,5 

 

PANEVĖŽIO 
 

10,3 7,2 3,3 5,6 2,8 
 

0,19 53,0 26,5 

 

ŠIAULIŲ 
 

10,3 7,2 3,3 5,6 2,8 
 

0,19 53,0 26,5 

 

UTENOS 
 

10,3 7,2 3,3 5,6 2,8 
 

0,19 53,0 26,5 

 

VILNIAUS 
 

13,8 9,7 3,7 7,7 2,8 
 

0,19 52,8 26,4 

 © Aplinkos apsaugos agentūra, 2020  





UAB KRATC PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ŠLAKO (PELENŲ) IR DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ (BALDŲ) APDOROJIMO AIKŠTELIŲ SKLYPE KAD. 

Nr. 5544/0007:37, UOSIŲ G.7, DUMPIŲ KAIME, KLAIPĖDOS RAJONE NAUJA STATYBA PAV DOKUMENTAI 
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6 lentelė 

Veiklos rūšis 
Cecho ar kt. pavadinimas, 

gamybos rūšies pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 

vienkartinis 
metinė, 

dydis 

vnt. maks. t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Energijos gamyba 

Dyzelinis elektros generatorius Kaminas 001 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,727 1,962 

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,126 0,341 

Kietosios dalelės (B) 6486 g/s 0,00881 0,0238 

Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,00512 0,0138 

Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,184 0,495 

Dyzelinis variklis Kaminas 002 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,727 1,962 

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,126 0,341 

Kietosios dalelės (B) 6486 g/s 0,00881 0,0238 

Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,00512 0,0138 

Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,184 0,495 

Viso: 5,6712 

Pelenų (šlako) 

apdorojimas 

Pelenų (šlako) apdorojimo linija Neapdoroto šlako 

aikštelė 
601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,029 0,905 

Pelenų (šlako) apdorojimo linija 
Smulkintuvas 

(trupintuvas) 
602 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,400 1,080 

Pelenų (šlako) apdorojimo linija Sijotuvas Nr. 1 603 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,400 1,080 

Pelenų (šlako) apdorojimo linija Sijotuvas Nr. 2 604 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,400 1,080 

Pelenų (šlako) apdorojimo linija 
Šlako sendinimo 

aikštelė 
605 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,015 0,485 

Pelenų (šlako) apdorojimo linija 
Stabilizuoto šlako 

aikštelė 
606 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0168 0,530 

Baldų smulkinimas Baldų atliekų apdorojimas 
Medienos 

smulkintuvas 
607 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,067 0,180 

Viso: 5,340 

Iš viso įrenginiui: 11,011 



UAB KRATC PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ŠLAKO (PELENŲ) IR DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ (BALDŲ) APDOROJIMO AIKŠTELIŲ SKLYPE KAD. 

Nr. 5544/0007:37, UOSIŲ G.7, DUMPIŲ KAIME, KLAIPĖDOS RAJONE NAUJA STATYBA PAV DOKUMENTAI 
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7 lentelė 

 

Taršos šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 

Teršalų 

leidžiama 

išmetimo 

trukmė, 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 

vietoje 

val./m. 

pavadinimas Nr. koordinatės 
aukštis, 

išėjimo 

angos 

matmenys, 

m 

srauto 

greitis, 
temperatūra, 

tūrio 

debitas, 

m m/s º C Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

dyz. generatorius 001 327401 6170326 3 0,25 7,1 530 0,35 750 

Didžiųjų atliekų (baldų) 

smulkintuvo dyz. variklis 
002 

327531,3 6170471 
3 0,25 7,1 530 0,35 750 

Neapdoroto šlako aikštelė 601 327519,49 6170312,53 10 0,5 5 0 0,981 8760 

Smulkintuvas (trupintuvas) 602 327401,85 6170337,88 10 0,5 5 0 0,981 750 

Sijotuvas Nr. 1 603 327389,1 6170340,15 10 0,5 5 0 0,981 750 

Sijotuvas Nr. 2 604 327379,76 6170342,42 10 0,5 5 0 0,981 750 

Šlako sendinimo aikštelė 605 327315,21 6170337,91 10 0,5 5 0 0,981 8760 

Stabilizuoto šlako aikštelė 606 327232,2 6170347,59 10 0,5 5 0 0,981 8760 

Didžiųjų atliekų (baldų) 

smulkintuvas 
607 

327531,3 6170460 
10 0,5 5 0 0,981 750 













 

12 PRIEDAS 

ESAMŲ ATMOSFEROS TARŠOS ŠALTINIŲ 
DUOMENYS 

  





                UAB     

 

 

 

UAB KLAIPĖDOS  REGIONO ATLIEKŲ  TVARKYMO  

CENTRAS 

 

KLAIPĖDOS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

MECHANINIO APDOROJIMO ĮRENGINYS  

 
 

Įmonės adresas: Liepų g. 15, Klaipėda, LT-91138 

Įmonės kodas: 1 6 3 7 4 3 7 4 4  

Veiklavietės adresas: Ketvergių g. 2a, Dumpių k., Klaipėdos raj. 

Inventorizacijos atlikimo metai:  2016 metai 

 

UAB Klaipėdos  regiono atliekų  tvarkymo  centras direktorius 

 

          Šarūnas Reikalas           _________________        2016-08-25 
   Parašas   Data      A.V. 

 

Kontaktinis asmuo:  

Gediminas Sendrius,   

Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus viršininko pavaduotojas 

(8 46) 213 925, (8 46) 310105, gediminas.sendrius@kratc.lt 

 

 

APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ  

IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ  

INVENTORIZACIJOS ATASKAITA 
 

 

 

 

 

 
Klaipėda, 2016 m. 

 



2 

 

RENGĖJAI 
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Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus viršininko pavaduotojas 

(8 46) 213 925, (8 46) 310105, gediminas.sendrius@kratc.lt     ______________ 
         

Inventorizacijos dalis:   

Priimtų ir sutvarkytų atliekų kiekiai ir atliekų tvarkymo technologijos, 

Oro taršos šaltinių nustatymas, įrenginių charakteristikos,  

darbo režimas 

 

 
V.Maslinsko IĮ „Ekolabora““ 
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Emisijų tyrimų  atlikimas,  protokolų išrašymas 
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ANOTACIJA 
 

 
 

Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio (toliau tekste - MA 

įrenginys) veiklai adresu Ketvergių g.2a, Dumpių km., Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas Aplinkos apsaugos 

agentūra 2015-10-22 išdavė ir 2016-07-27 pakeitė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr.T-

KL.2-11/2015. 

MA renginio savininkas yra UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, o veiklos vykdytojas 

(operatorius) pagal paslaugų teikimo sutartį nuo MA įrenginio eksploatavimo pradžios buvo UAB „NEG 

Energy“, kuri MA įrenginį pradėjo eksploatuoti 2015-11-30. UAB„NEG Energy“ veiklą vykdė iki 2016-05-

12, o nuo 2016-06-28  UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras perėmė MA įrenginio eksploatavimą. 

Laikotarpyje nuo 2016-05-13 iki 2016-06-27 MA įrenginys nedirbo. 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministro 2002-06-27 įsakymu Nr.340 “Dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 

ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo” 5 p., paruošė Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio 

apdorojimo įrenginio Aplinkos  oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų  inventorizaciją (toliau tekste - 

Ataskaita). 
 

Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginyje rūšiuojamos mišrios 

komunalinės atliekos, atvežtos iš Klaipėdos regiono. 

Įrenginio projektinis pajėgumas – 40 t/h;  

- dirbant 1 pamainą  8 val., 250 d/metus, išrūšiuojama – 75 000 t/metus; 

- dirbant 2 pamainas po  8 val., 250 d/metus, išrūšiuojama – 125 000 t/metus.  

 

Įrenginio pastate mechaniškai apdorojant atliekas, išsiskiria šie teršalai: kietosios dalelės ir amoniakas.  

Pastate įrengta ištraukiamoji ventiliacinė sistema, tokia, kad pastate užtikrinamas mažesnis slėgis nei aplinkoje 

esantis, todėl į aplinką neorganizuotai nepatenka užterštas oras.  Atliekų smulkinimo metu susidariusios 

kietosios dalelės (C) valomos rankoviniame filtre (veikia kaip technologinis įrenginys) ir po apvalymo oras 

nukreipiamas toliau į  biologiškai skaidžių atliekų (BSA) laikino laikymo patalpą. Visas  iš atliekų  rūšiavimo 

pastato šalinamas oras apvalomas biofiltre (oro taršos šaltinis Nr.001). 
 

Stacionarių oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų instrumentinius matavimus atliko V.Maslinsko 

IĮ „Ekolabora laboratorija. 

Ataskaita  atlikta vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr.340 “Dėl aplinkos oro 

taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo”  (TAR, 

2014, Nr.2014-02536). 

Ataskaitos tikslas po įrenginio priėmimo į eksploataciją: 

- nustatyti aplinkos oro taršos šaltinius bei jų parametrus, 

- nustatyti išmetamų teršalų kiekį ir jų sudėtį, 

- patikslinti oro taršos šaltinių koordinates, 

- patikslinti įrenginio adresą. 
 

Ataskaitos išvados: 

iš 1 organizuoto stacionaraus oro taršos šaltinio  Nr.001 į aplinkos orą išmetamas amoniakas 0,1814 t/metus. 

Kietosios dalelės (C) valomos rankoviniame filtre ir biofiltre.  Į aplinkos orą kietosios dalelės (C) neišmetamos.   

 

 



5 

 

1. BENDRI DUOMENYS APIE ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTĄ 

 

1.1. Įmonės dislokacija 

Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginys (toliau tekste - MA įrenginys) yra 

adresu Ketvergių g.2a, Dumpių km., Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajone.   

Klaipėdos rajono apylinkių situacijos schema pateikta 1 pav. 

 
 

 
 

1 pav. Klaipėdos rajono apylinkių situacijos schema 

šaltinis www.maps.lt 
 

MA įrenginys yra Klaipėdos regiono nepavojingų atliekų sąvartyno 21,2976 ha ploto sklype (kad nr. 

5544/0007:38), šiaurės rytinėje sklypo dalyje. MA įrenginio sklypo plotas – 1,14 ha. 

Žemės sklypas yra šalia pagrindinio kelio Palanga – Šilutė, netoli Dumpių kaimo, šalia Klaipėdos miesto 

nuotekų valymo įrenginių. Klaipėdos miestas yra už 3,31 km į šiaurės vakarus, Ketvergių gyvenvietė – už 1,6 

km į šiaurės rytus, Dumpių miškas – už 450 m į šiaurės rytus, kelias 141 Palanga – Šilutė – 580 m į vakarus, 

Klaipėdos III vandenvietė – 4,7 km į vakarus. Netoliese veikia AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo 

įrenginiai, UAB „Toksika“ Klaipėdos filialas, UAB“Klaipėdos kartonas“ nuotekų valymo įrenginiai ir kt. 

įmonės. Gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų, ligoninių, saugomų teritorijų, kultūros vertybių 

gretimybėse nėra.  

 

1.2. MA įrenginio infrastruktūra  

MA įrenginys yra Klaipėdos regiono nepavojingų atliekų sąvartyno  šiaurės rytinėje sklypo dalyje. 

MA įrenginio teritorija padengta kieta asfalto danga. Atliekų saugojimo aikštelė padengta betono danga. 

Sklype įrengta reikalinga inžinerinių tinklų infrastruktūra: vandentiekio ir nuotekų tinklai, transporto, 

atvežusio atliekas, ratų plovimo duobė, svarstyklės, elektros tinklai, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. 

Vanduo techninėms reikmėms (mechaninio apdorojimo patalpų, atliekų priėmimo zonos grindų plovimui, 

biofiltro skruberiui, priešgaisriniams rezervuarams papildyti  imamas iš požeminio vandens gręžinio. Buitinės 

nuotekos savitakine buitinių nuotekų linija nuvedamos į sąvartyno buitinės kanalizacijos tinklus. Gamybinės 

nuotekos (filtratas), kurios susidaro nuo atvežtų atliekų bei atskirtų bioskaidžių atliekų, jų laikymo vietoje, 

surenkamos patalpose įrengtais trapais ir išleidžiamos į sąvartyno nuotekų spaudiminę liniją. 

Paviršinės nuotekos nuo MA įrenginio teritorijos valomos naftos produktų gaudyklėje ir kartu su neužterštomis 

paviršinėmis nuotekomis nuo pastato stogo, išleidžiamos į melioracijos griovį. 

Transportas, atvežęs atliekas, ratus plauna sąvartyno teritorijoje esančioje ratų plovimo „duobėje“.  

kelias 141 Palanga-Šilutė 

Klaipėdos m. nuotekų valymo įrenginiai 

Gyvenamoji sodyba 

Gyvenamoji sodyba 

AB“Klaipėdos kartonas“ 
nuotekų valymo įrenginiai 

UAB“Toksika“ 

Klaipėdos filialas 

Klaipėdos regiono 

nepavojingų atliekų 

sąvartynas 

Klaipėda 

Klaipėdos regiono komunalinių 

atliekų mechaninio apdorojimo 

įrenginys 
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1.3.  Įmonės veiklos aprašymas   ir poveikis aplinkos orui 
 

Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio savininkas yra UAB Klaipėdos 

regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste – Klaipėdos RATC), o veiklos vykdytojas (operatorius) pagal 

paslaugų teikimo sutartį nuo įrenginio eksploatavimo pradžios buvo UAB „NEG Energy“, kuri MA įrenginį 

pradėjo eksploatuoti 2015-11-30. UAB„NEG Energy“ veiklą vykdė iki 2016-05-12, o nuo 2016-06-28  UAB 

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras perėmė MA įrenginio eksploatavimą. Laikotarpyje nuo 2016-05-

13 iki 2016-06-27 MA įrenginys nedirbo. 

Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio veiklai išduotas Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimas Nr.T-KL.2-11/2015. 

Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio projektinis pajėgumas – 40 t/h;  

- dirbant 1 pamainą  8 val., 250 d/metus, išrūšiuojama – 75 000 t/metus,  

- dirbant 2 pamainas po  8 val., 250 d/metus, išrūšiuojama – 125 000 t/metus.  
 

 

Faktiškai MA įrenginiu 2015 metais buvo išrūšiuota 3464,32 t/metus atliekų, o  nuo 2016-01-01 iki 2016-05-

12 - 26893,58 t. Viso buvo išrūšiuota – 30 357,90 t mišrių komunalinių atliekų. 
 

 

Į MA įrenginį atliekas tiekia Klaipėdos regioninis nepavojingų atliekų sąvartyno Atliekų tvarkymo skyrius 

(toliau - sąvartyno operatorius). Atliekas gali pristatyti tik sutartis su Klaipėdos RATC turintys vežėjai arba 

sutartis su Klaipėdos RATC turintys juridiniai asmenys (atliekų gamintojai). 

 

MA įrenginio paskirtis – iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirti:  

- antrines žaliavas (metalus, plastiką, popierių, kartoną, stiklą, pakuotes) tinkamas perdirbimui; 

- atliekas, nebetinkamas perdirbimui, tačiau turinčias energetinę vertę (degiosios atliekos – kietasis 

atgautas kuras (toliau tekste – KAK), kurių kaloringumas ne mažesnis nei 11 MJ/kg, drėgnumas 

nedidesnis kaip 35 %); 

- biologiškai skaidžias atliekas (toliau tekste - BSA), kurios toliau panaudojamos kaip žemo 

kaloringumo degiosios atliekos, kurių kaloringumas ne mažesnis nei 6 MJ/kg, drėgnumas nedidesnis 

kaip 65 %); 

- inertines atliekas (smėlis, akmenys, žemė); 

- atsitiktinai su mišriomis komunalinėmis atliekomis patenkančias stambių gabaritų atliekas; 

- atliekų rūšiavimo metu susidariusias rūšiavimo atliekas, nebetinkamas naudojimui ir energijai gauti. 

 

MA įrenginį sudaro šie įrengimai: 

 

Įrangos pavadinimas Įrangos našumas 

(t/val.) 

Pastabos  

1 2 3 

Smulkintuvas  40 Smulkina didesnes nei 300 mm atliekas 

Būgninis sijotuvas  

 

40 Atliekos atskiriamos į: 1) 0-80 mm frakcija (vyrauja BSA atliekos);  

2) > 80 mm frakcija (vyrauja antrinės žaliavos ir KAK).  Įrengimo 

paskirtis – atskirti inertinę bei BSA frakcijas nuo antrinių žaliavų, 

tinkamų tolimesniam rūšiavimui bei perdirbimui  ir KAK 

Vibracinis sijotuvas  18 Iš 0-80 mm frakcijos atkiria inertinę 0-10 mm dydžio frakciją 

Juodųjų metalų 

atskirtuvas  

16,5 Iš 10-80 mm frakcijos pašalina juoduosius metalus 

BSA laikino saugojimo 

ir krovimo įrenginiai 

16,2 Uždaras 840 m2 bunkeris BSA frakcijai 

Balistinis atkirtuvas 21 Suskirsto >80 mm frakciją į plokščią/lengvą ir tūrinę/sunkią (3D) 

frakcijas bei atskiria inertinę frakciją (0-10 mm) 
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1 2 3 

Juodųjų metalų 

atskirtuvas tūrinei/ 

sunkiai (3D) frakcijai 

12 Elektromagnetas virš transporterio skirtas juodųjų metalų atskyrimui 

iš tūrinės/sunkiosios (3D) frakcijos 

Spalvotųjų metalų 

atskirtuvas tūrinei/ 

sunkiai (3D) frakcijai 

11,1 Indukcinės srovės atskirtuvas skirtas spalvotųjų metalų atskyrimui iš 

tūrinės/sunkiosios (3D) frakcijos 

Optinis separatorius su 

artimųjųj infraraudonųjų 

spindulių (NIR) sistema 

11 Skirtas įvairių plastiko rūšių (PET ir PVC) atskyrimui iš 

tūrinės/sunkiosios (3D) frakcijos 

Kompresorius  Aukšto slėgio oro tiekimui optiniam atskirtuvui 

Rankinio rūšiavimo 

kabina 

3 linijos, bendras 

našumas 19,5 

t/val. 

Paskirtis – iš plokščios/lengvos (2D) atliekų frakcijos atskirti 

frakcijass: popierių/kartoną, stiklą, polietileną, PET 

Kipų gamybos įrenginys 

- presas 

20 Paskirtis - supresuoti antrines žaliavas, sumažinant atliekų tūrį 

Kipų pakavimo įrenginys 20 kipų/val. Kipos apsukamos plėvele, kuri suteikia kipoms formą, stabilumą, 

tankį ir apsaugą nuo atmosferinio poveikio bei filtrato ir kvapų 

išsiskyrimo 

 

Technologinių statinių planas ir Pagrindinių technologinių įrenginių išdėstymo planas pateikti priede 1. 

MA įrenginio technologinio proceso schema pateikta priede 2. 

MA įrenginio teritorijoje yra šie technologiniai statiniai ir įrenginiai: 

1) mechaninio rūšiavimo įrenginio pastatas (3192,12 m2 ploto); 

2) atskirtų atliekų frakcijų laikymo stoginė (485 m2); 

3) atskirtų atliekų frakcijų laikymo aikštelė (600 m2); 

4) biofiltras (300 m2). 

Visi įrengimai yra pastate, išskyrus kipų pakavimo įrenginį, kuris randasi išrūšiuotų atliekų laikymo stoginėje.  

MA įrenginio pastate yra 3 atliekų tvarkymo zonos: 

1. nerūšiuotų atliekų priėmimo patalpa (908,62 m2); 

2. atliekų rūšiavimo patalpa (1927 m2); 

3. BSA atliekų laikymo patalpa (356,5 m2). 

 

1.Atliekų priėmimo patalpa suskirstyta į zonas: 

1a. atliekų iškrovimo; 

1b. didelių gabaritų atliekų laikymo; 

1c. atliekų pradinio mechaninio apdorojimo ir rūšiavimo; 

1d. padidinto rūšiavimo įrangos našumo 

Mišrios komunalinės atliekos atvežamos ir išpilamos pastato priėmimo patalpoje ant grindinio. Maksimaliai 

priėmimo patalpoje galima laikyti iki 450 t nerūšiuotų atliekų. Atliekų iškrovimo zonoje dirba ratinis krautuvas 

su kaušu (toliau tekste – frontalinis krautuvas) ir ratinis krautuvas su griebtuvu (toliau tekste –greiferis). Šių 

įrenginių pagalba atskiriamos didelių gabaritų atliekos, kurios galėtų sugadinti, užkimšti, pažeisti rūšiavimo 

techninę įrangą ir/ar sutrikdyti technologinį procesą. Atskirtos stambiagabaritinės atliekos laikomos 

konteineriuose. Smulkesnės nei 800 mm mišrios komunalinės atliekos pakraunamos į priėmimo zonoje esantį 

smulkintuvą. Smulkintuvas  smulkina didesnes  nei  300  mm  atliekas.  Susmulkintos atliekos juostiniu 

transporteriu paduodamos į būgninį sijotuvą, kuris išrūšiuoja atliekas į:  

a) 0-80 mm frakciją (vyrauja biologiškai skaidžios atliekos) ir  

b) likutinę 80-300 mm frakciją (vyrauja antrinės žaliavos ir degiosios atliekos). šios frakcijos atskirais 

konvejeriais paduodamos į tolimesnį rūšiavimo procesą. 
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2. Atliekų rūšiavimo patalpa. 

Smulkioji frakcija (0-80 mm dydžio) vibracinio sijotuvo pagalba išsijojama į dar smulkesnę (inertinę) 0-10 

mm dydžio frakciją ir stambesnę (10-80 mm dydžio) biologiškai skaidžią frakciją. Atskirta inertinė frakcija 

kaupiama konteineriuose ir perduodama Klaipėdos RATC-ui  sąvartyno perdengimui. Elektromagneto pagalba 

iš 10-80 mm biologiškai skaidžios frakcijos pašalinami juodieji metalai, kurie patalpinami į konteinerius ir 

vėliau perduodami metalo laužo tvarkytojams. 

Po būgninio sijotuvo, likutinėje 80-300 mm atliekų frakcijoje yra antrinių žaliavų, kurios balistinio atskirtuvo 

pagalba suskirstoma į tūrinę/sunkiąją (3D) frakciją (buteliai, skardinės, dėžutės, plastikinės, metalinės arba 

kombinuota pakuotė ir pan.) ir plokščią/lengvą (2D) frakciją (popierius ir kartonas, plastikai, sausa tekstilė, 

mediena, guma ir kt). 

Tūrinės/sunkiosios (3D) atliekų frakcijos rūšiavimas: elektromageneto pagalba atskiriamas juodas metalas, o 

indukcinės srovės atskirtuvu atskiriami spalvoti metalai. 

Optinio separatoriaus su artimųjų infraraudonųjų spindulių (NIR) sistema atskiriama plastiko 3D frakcija į 

aukšto ir žemo kaloringumo frakcijas, kurios vėliau dar rūšiuojamos rankiniu būdu. 

Plokščios/lengvos (2D) atliekų frakcijos rūšiavimas toliau vykdomas rankinio rūšiavimo kabinoje, kur 

atskiriamos šios frakcijos: popierius/kartonas, stiklas, polietilenas, PET. Atskirtos atliekos laikomos 

konteineriuose (jei technologiškai jų presavimas yra nebūtinas arba negalimas) arba  presuojamos į kipas. 

Stoginėje laikomos supakuotos į kipas atliekos ir nesupakuotos atliekos konteineriuose.  Specialiai įrengtoje 

aikštelėje laikomos supakuotos ir apvyniotos plėvele atliekos (aukšto kaloringumo degiosios atliekos, 

perdirbimui tinkamos antrinės žaliavos) ir tos atliekos, kurių kokybei neturi įtakos krituliai. Kipų parametrai: 

plotis -1,1 m, aukštis - 0,75 m. Ilgis nustatomas priklausomai nuo presuojamos medžiagos ir būna 1 ÷ 2 m.  

Atliekų rūšiavimo metu susidariusias rūšiavimo atliekas, kurios nebetinkamos naudojimui ir energijai gauti, 

nuvežamos į sąvartyną šalinimui. 

 
 

3. Biologiškai skaidžių atliekų (BSA) laikymo patalpa 

Po vibracinio sijotuvo likusi biologiškai skaidžių atliekų (BSA) frakcijos dalis, atskyrus juoduosius metalus, 

konvejeriu transportuojama į uždarą BSA laikino laikymo patalpą bunkerį 840 m3 talpos. Oras iš patalpos 

ištraukiamas ir paduodamas į biofiltrą pavalymui. Maksimaliai BSA atliekos laikomos iki 300 tonų. BSA 

atliekos, kurių drėgnumas iki 65% ir kaloringumas ne mažiau nei 6 MJ/kg, tinkamos energijai gauti ir 

perduodamos  į UAB“Fortum Klaipėda“ sudeginimui. Po rūšiavimo, atliekos supakuojamos į polietileno 

plėvelę arba sukraunamos į uždarus konteinerius. 

 

Cheminės medžiagos atliekų rūšiavimo procese nanaudojamos. 

Supresuotų kipų surišimui naudojama viela. Aukšto kaloringumo degiųjų atliekų, antrinės žaliavų kipų 

pakuojamos t.y. apvyniojamos  polietileno plėvele.  

Įmonės gamybinės ir administracinės patalpos šildomos per kolektorių vanduo - oras. Katilinėje vanduo 

pašildomas elektra.  

 

Poveikis aplinkos orui 

MA įrenginio pastate mechaniškai apdorojant atliekas, išsiskiria šie teršalai: kietosios dalelės ir amoniakas.  

Pastate įrengta ištraukiamoji ventiliacinė sistema, tokia, kad pastate užtikrinamas mažesnis slėgis nei aplinkoje 

esantis, todėl į aplinką neorganizuotai nepatenka užterštas oras.  Atliekų smulkinimo metu susidariusios 

kietosios dalelės valomos rankoviniame filtre (veikia kaip technologinis įrenginys) ir po apvalymo oras 

nukreipiamas toliau į  biologiškai skaidžių atliekų (BSA) laikino laikymo patalpą.  

Visas  iš atliekų  rūšiavimo pastato šalinamas oras apvalomas biofiltre (oro taršos šaltinis Nr.001). Biofiltras 

stovi lauke. Atlikus instrumentinius matavimus, faktiškai kietosios dalelės biofiltre išvalomos 100 %, o 

amoniakas faktiškai išvalomas iki  48 %. 

Stacionarių  oro taršos šaltinių schema pateikta priede 3. 
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Biofiltro veikimo principas: 
 

Išmetamų dujų valymui  naudojamas biofiltras ŠV-BF. Biofiltras sudarytas iš skruberio (poz. 1) ir  reaktoriaus  

(poz.2). Sruberis naudojamas oro drėkinimui ir cheminiam oro valymui. Biologinis valymas atliekamas 

reaktoriuje. Biofiltre ŠV-BF naudojama priešpriešinė schema – vanduo purškiamas iš viršaus, o oras tiekiamas 

iš apačios į viršų. Išmetamas oras yra ištraukiamas ventiliacinės sistemos ventiliatoriaus pagalba. 

Skruberis ir reaktorius sumontuoti apšiltintuose konteineriuose (8 vnt.). 

Valdymo elementai sumontuoti atskirame apšiltintame konteineryje. 

Reaktoriaus ir skruberio įkrovai naudojama  įkrova iš PP (polipropileno) granulių. 

 

 

 

 
 

1 pav. Biofiltro bendras vaizdas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Oro taršos šaltinio Nr.001 kamino aukštis 
 

 

 

 

Oro taršos šaltinis Nr.001 

7,5 m 

7,0 m 

6,1 m 
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2.  ORO  TARŠOS ŠALTINIŲ  EMISIJŲ SKAIČIAVIMAI 

 

2.1. Organizuotas oro taršos šaltinis Nr.001 

 

Pastate įrengta ištraukiamoji ventiliacinė sistema, tokia, kad pastate užtikrinamas mažesnis slėgis nei aplinkoje 

esantis. Surinktas oras iš atliekų smulkinimo zonos pirmiausia valomas rankoviniame filtre. Apvalytas nuo 

kietųjų dalelių oras iš mechanio rūšiavimo pastato patalpų paduodamas į biologiškai skaidžių atliekų (BSA) 

laikymo patalpas. Iš viso atliekų  rūšiavimo pastato patalpų ištrauktas oras nukreipiamas apvalymui į oro 

valymo įrenginius - biofiltrą. 

Į aplinkos orą iš biofiltro išmetamas apvalytas oras oro taršos šaltiniu Nr.001.  

Oro taršos šaltinio Nr.001 parametrai ir amoniako bei kietųjų dalelių emisijos nustatytos instrumentinių 

matavimų būdu. Kietosios dalelės ir amoniakas buvo matuojami prieš biofiltrą ir po biofiltro. Mėginius paėmė 

ir ištyrė,  taršos šaltinio parametrus nustatė  V.Maslinsko IĮ „Ekolabora“. Tyrimų protokolai pateikti prieduose 

4 ir 5.  

V.Maslinsko IĮ „Ekolabora“ laboratorijai Aplinkos apsaugos agentūra 2010-07-02 išdavė  „Leidimas atlikti 

taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus Nr.1AT-220“. 

Leidimo kopija pateikta priede 6. 
 

Amoniakas 

Instrumentinių matavimų (protokolai pateikti priede 4) metu nustatytos organizuoto oro taršos šaltinio Nr.001 

parametrai: taršos šaltinio aukštis – 6 m, diametras  prieš valymą – 0,9 m, po valymo – 1,6 m, išmetamųjų dujų 

srauto greitis prieš valymą – 4,55 m/s, po valymo – 1,42 m/s, dujų tūrio debitas prieš valymą – 2,666 Nm3/s,  

, po valymo – 2,659 Nm3/s,  temperatūra prieš valymą – 23,3 0C, po valymo – 20 0C.   

 

Amoniako emisijos skaičiuojamos pagal formules: 
 

a)  max momentinės amoniako emisijos (Mmax) : 

     Mmax (g/s) = V x C max : 1000, kur           V - taršos šaltinio išmetamo oro tūris (Nm3/s)  
                                                                           Cmax -   max teršalo koncentracija (mgN/m3) 

     Mmax (g/s) = 2,659 Nm3/s x 10,67 mg/Nm3 : 1000 = 0,0284 g/s po valymo 
 

b) vidutinės momentinės amoniako emisijos (Mvid) : 
    M vid. (g/s) =  V x C vid : 1000, kur            V - taršos šaltinio išmetamo oro tūris (Nm3/s)  

                                  Cvid -   vidutinė teršalo koncentracija (mg/Nm3) 

    Mvid. (g/s) = 2,659 Nm3/s x 9,47 mg/Nm3 : 1000 = 0,0252g/s  po valymo 
    Mvid. (g/s) = 2,666 Nm3/s x 18,1 mg/Nm3 : 1000 = 0,0483g/s  prieš valymą 
 

Biofiltro valymo įrenginių našumas  skaičiuojamas pagal formulę : 

Išvalymo efektyvumas = [1- (Mvid. (g/s) po valymo/ Mvid. (g/s) prieš valymą)] x 100 % 

Išvalymo efektyvumas = [1 – (0,0252 /0,0483)] x 100 =  48  %. 
 

c) metinės vidutinės amoniako emisijos : 

    M met. (t/m) =  M vid x T x 3600 : 106, kur  T – metinis taršos šaltinio darbo laikas (2000 val./metus *) 
 

 

 * - įvertinus, kad: 

-   UAB „NEG Energy“ dirbo su pertrūkiais,  

-   buvo dirbama tik 1 pamaina, 

-   nuo MA įrenginio pradžios dar nėra  metų (12 mėn.)  

priimame projektinį MA įrenginio dirbant 1 pamaina darbo laiką t.y.  8 val. x 250 d/metus = 2000 val./metus. 
     

     M met. (t/m) =  0,0252 x 2000  x 3600 : 106 = 0,1814 t/m po valymo 

     M met. (t/m) =  0,0483 x 2000* x 3600 : 106 = 0,3478 t/m. prieš valymą 
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Kietosios dalelės (C) 

Instrumentinių matavimų (protokolas pateiktas priede 5) metu nustatytos organizuoto oro taršos šaltinio 

Nr.001 parametrai: taršos šaltinio aukštis – 6 m, diametras  prieš valymą – 0,9 m, po valymo – 1,6 m, 

išmetamųjų dujų srauto greitis prieš valymą – 4,51 m/s, po valymo – 1,4 m/s, dujų tūrio debitas prieš valymą 

– 2,634 Nm3/s,  , po valymo – 2,623 Nm3/s,  temperatūra prieš valymą – 24,2 0C, po valymo – 19,8 0C.   

 

Kietųjų dalelių laboratorinių tyrimų metu po valymo nustatytos < 1 mg/Nm3 koncentracijos. 

Vadovaujantis „Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas“ (LR Aplinkos 

ministro 1999-12-20 įsakymo Nr.408 punktu 51 nuostata,  kai išmatuoto teršalo koncentracija yra mažesnė už 

taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę, išmetamo teršalo kiekio skaičiavimuose ji 

vertinama kaip nulis“. 

a) max momentinės kietųjų dalelių emisijos (Mmax) : 
     Mmax (g/s) = 0, nes  max koncentracija  < 1 mg/Nm3 
      

b) vidutinės momentinės kietųjų dalelių emisijos (Mvid) : 

    M vid. (g/s) =  V x C vid : 1000, kur       V - taršos šaltinio išmetamo oro tūris (Nm3/s)  

                             Cvid -   vidutinė teršalo koncentracija (mg/Nm3) 
   Mvid. (g/s) = 0 g/s, nes  max koncentracija  < 1 mg/Nm3 po valymo 

   Mvid. (g/s) = 2,634 Nm3/s x 2,96 mg/Nm3 : 1000 = 0,008 g/s  prieš valymą 
 

Biofiltro valymo įrenginių našumas kietųjų dalelių išvalymui skaičiuojamas pagal formulę : 

Išvalymo efektyvumas = [1- (Mvid. (g/s) po valymo/ Mvid. (g/s) prieš valymą)] x 100 % 

Išvalymo efektyvumas = [1 – (0 /0,008)] x 100 =  100 %. 

 

c) metinės vidutinės kietųjų dalelių emisijos : 

    M met. (t/m) =  M vid x T x 3600 : 106, kur  T – metinis taršos šaltinio darbo laikas (2000 val./metus) 
 

    M met. (t/m) =  0 x 2000 x 3600 : 106 = 0  t/m po valymo 

    M met. (t/m) =  0,008 x 2000 x 3600 : 106 = 0,0576 t/m prieš valymą 
 

     

 

Taršos šaltinio Nr.001 emisijos:  
 

Teršalo 

pavadinimas 

Prieš valymą Po valymo 

M vid (g/s) M met. (t/m) M max (g/s) M vid (g/s) M met. (t/m) 

Amoniakas  0,0483 0,3478 0,0284 0,0252 0,1814 

Kietosios dalelės 0,008 0,0576 0 0 0 

 

 

Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio Paraiška Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimui Nr.T-KL.2-11/2015 gauti buvo pateikta naudojant techninio projekto “Kitos 

paskirties inžinerinio statinio (Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo infrastruktūros 

techninis pastatas) ir administracinės paskirties pastato, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav. nauja 

statyba” (projektuotojas - UAB”Hidrostatybos projektai”) projektinius duomenis, tame tarpe taršos šaltinio 

Nr.001 koordinatės, aukštis). 

Aplinkos  oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų  inventorizacijos metu buvo patikslintas oro taršos šaltinio  

Nr.001  aukštis (žiūr. 2 pav.) ir koordinatės. 
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3. Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS DUOMENYS 
 

 

 

1 lentelė. TERŠALŲ IŠSISKYRIMO ŠALTINIAI  

 

 

Veiklos 

rūšies 

kodas 

Cecho ar   kt. pavadinimas Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

pavadinimas Nr. darbo laikas, val. išsiskyrę teršalai 

per parą per metus pavadinimas kodas kiekis, 

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

091009 Klaipėdos regiono 

komunalinių atliekų 

mechaninio apdorojimo 

įrenginys 

Biofiltras  001 8 2000 Amoniakas  134 0,3478 

Kietosios dalelės (C) 4281 0,0576 

 

 

 

2.1.  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS 

 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 

 

pavadinimas Nr. koordinatės 
aukštis, 

m 

išmetimo angos 

matmenys, m 

srauto greitis, 

m/s 

Temperatūra, 

º C 

tūrio debitas, 

Nm3/s 

teršalų išmetimo 

trukmė, val./m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Biofiltras  001 6170132 
327666 

7 1,6 1,42 20 2,659 2000 
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2.2.  lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ 

 

Veiklos 

rūšies 

kodas 

Cecho ar kt. 

pavadinimas ar Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša   

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis metinė, 

t/m vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

091009 Klaipėdos regiono komunalinių 

atliekų mechaninio apdorojimo 

įrenginys 

Biofiltras 001 Amoniakas  134 g/s 0,0252 0,0284 0,1814 

Kietosios dalelės (C) 

 

4281 g/s 0 0 0 

 Iš viso pagal veiklos 

rūšį 

0,1814 

Iš viso įrenginiui: 0,1814 

 

 

3 lentelė. APLINKOS ORO TERŠALŲ VALYMO ĮRENGINIAI  

 

Taršos 

šaltinio Nr. 

Valymo įrenginiai Teršalai Prieš valymą Po valymo 
Valymo 

efektyvumas, % 

pavadinimas kodas pavadinimas kodas maks. vienk. t/metus maks. vienk. t/metus  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

001 Biofiltras  56 Amoniakas  134 - - 0,0284 0,1814 48 

Kietosios dalelės (C) 4281 - - 0 0 100 
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4 lentelė. Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMI TERŠALAI, JŲ IŠVALYMAS (NUKENKSMINIMAS) 

 

Teršalai Išmesta į aplinkos orą be valymo Pateko į valymo įrenginius Iš viso išmesta į 
aplinkos orą 

t/metus 
pavadinimas kodas iš viso iš organizuotų 

taršos šaltinių 

iš viso įrenginiais surinkta (nukenksminta) 

iš viso utilizuota 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Amoniakas  134 0,3478 0,3478 0,3478 0,1664  0,1814 

Kietosios dalelės (C) 4281 0,0576 0,0576 0,0576 0,0576  0 

 

 

Lentelė „Medžiagų paskirstymo balansas“ neruošiama, nes veikloje  nenaudojami tirpikliai ir dažai. 





                UAB     

 

 

 

UAB KLAIPĖDOS  REGIONO ATLIEKŲ  TVARKYMO  

CENTRAS 

 

KLAIPĖDOS REGIONINIS NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ 

SĄVARTYNAS, STATYBINIŲ ATLIEKŲ, TURINČIŲ ASBESTO, 

ŠALINIMO SEKCIJA 

 
 

Įmonės adresas: Liepų g. 15, Klaipėda, LT-91138 

Įmonės kodas: 1 6 3 7 4 3 7 4 4  

Veiklavietės adresas: Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos raj. 

Inventorizacijos atlikimo metai:  2016 metai 

 

UAB Klaipėdos  regiono atliekų  tvarkymo  centras direktorius 

 

          Šarūnas Reikalas           _________________        2016-06- 
   Parašas   Data      A.V. 

 

Kontaktinis asmuo:  

Gediminas Sendrius,   
Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus viršininko pavaduotojas 

(8 46) 213 925, (8 46) 310105, gediminas.sendrius@kratc.lt 

 

 

APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ  

IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ  

INVENTORIZACIJOS ATASKAITA 
 

 

 

 

 

 
Klaipėda, 2016 m. 
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RENGĖJAI 

 

 

 

 

UAB Klaipėdos  regiono atliekų  tvarkymo  centras  

Gediminas Sendrius,   

Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus viršininko pavaduotojas 

(8 46) 213 925, (8 46) 310105, gediminas.sendrius@kratc.lt     ______________ 
         

Inventorizacijos dalis:   

Priimtų ir sutvarkytų atliekų kiekiai ir atliekų tvarkymo technologijos, 

Oro taršos šaltinių nustatymas, įrenginių charakteristikos, sunaudojamo  

kuro kiekis, darbo režimas 

 

UAB“Vakarų centrinė laboratorija“ 

Direktorius Jurgis Bražinskas   

     

Inventorizacijos dalis   

aplinkos oro taršos šaltinių  mėginių paėmimas, tyrimų  atlikimas,   

protokolų išrašymas 

 
V.Maslinsko IĮ „Ekolabora““ 

Direktorius Vytautas  Maslinskas       
 

Inventorizacijos dalis   

Lakių organinių junginių tyrimų  atlikimas,  protokolo išrašymas 

 

 
UAB “Ekotėja” 

Direktorė  R. Arcišauskienė                        ___________ 
 

Inventorizacijos dalis 

Inventorizacijos lentelių paruošimas ir ataskaitos įforminimas, analizė 

 

 

 
 

 

 



3 

 

 

 

 

 

TURINYS 
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1. BENDRI DUOMENYS APIE ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTĄ 

 

1.1. Įmonės dislokacija 

Klaipėdos regiono sąvartynas  yra adresu Ketvergių g.2, Dumpių km., Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajone.  

Klaipėdos rajono apylinkių situacijos schema pateikta 1 pav. 

 
 

 
 

1 pav. Klaipėdos rajono apylinkių situacijos schema 

šaltinis www.maps.lt 

 

Sąvartynas įrengtas šalia pagrindinio kelio Palanga – Šilutė, netoli Dumpių kaimo, šalia Klaipėdos 

miesto nuotekų valymo įrenginių. Klaipėdos miestas yra už 3,31 km į šiaurės vakarus, Ketvergių gyvenvietė 

– už 1,6 km į šiaurės rytus, Dumpių miškas – už 450 m į šiaurės rytus, kelias 141 Palanga – Šilutė – 580 m į 

vakarus, Klaipėdos III vandenvietė – 4,7 km į vakarus. Netoliese veikia AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų 

valymo įrenginiai, UAB „Toksika“ Klaipėdos filialas, UAB“Klaipėdos kartonas“ nuotekų valymo įrenginiai 

ir kt. įmonės. 

Žemės sklypas į saugomas teritorijas, Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas nepatenka. 

Sąvartynas randasi nuo saugomų teritorijų – Kalvių atkuriamo sklypo (Kalvių karjero) – 1,3 km., Minijos 

upės slėnio – 2,5 km atstumais. 

Šalia Klaipėdos regioninio sąvartyno nėra mokyklų, ligoninių, saugomų teritorijų, kultūros vertybių.  

Sąvartyno  centro koordinatės:  6169955; 327481 (LKS).   

 

1.2. Sąvartyno infrastruktūra  
 

Sklype įrengta sąvartynui eksploatuoti reikalinga inžinerinių tinklų infrastruktūra: vandentiekio ir nuotekų 

tinklai, elektros tinklai, sąvartyno filtrato surinkimo įrenginiai. Viso sklypo pakraščiu yra melioracijos 

griovys. Sklypo šiaurės rytų pusėje yra transformatorinė pastotė. Iki esamos sąvartyno teritorijos 

privažiavimo kelias – asfalto danga. Sąvartyno teritorija aptverta, pagrindiniame įvažiavime įrengti elektra 

valdomi vartai su varteliais. Teritorijoje taip pat įrengta automobilių parkavimo aikštelė, sąvartyną 

aptarnaujančio transporto aikštelė, automobilių dezinfekavimo duobė – aikštelė, požeminiai priešgaisriniai 

rezervuarai, mechaninio rūšiavimo įrenginys, skirtas komunalinių atliekų rūšiavimui bei antrinių žaliavų ir 

biologiškai skaidžių atliekų atskyrimui., kurį eksploatuoja UAB “NEG Energy“. 

 

kelias 141 Palanga-Šilutė 

Klaipėdos m. nuotekų valymo įrenginiai 

Gyvenamoji sodyba 

Gyvenamoji sodyba 

AB“Klaipėdos kartonas“ 
nuotekų valymo įrenginiai 

UAB“Toksika“ 

Klaipėdos filialas 
Klaipėdos regiono 

nepavojingų atliekų 

sąvartynas 

Klaipėda 
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1.3.  Įmonės veiklos aprašymas   ir poveikis aplinkos orui 

Atliekų tvarkymo zonos nurodytos 2 pav. Atliekų tvarkymo zonos. 

Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos nepavojingos atliekos bei stabilios, 

chemiškai nereaguojančios pavojingos atliekos, surinktos iš Klaipėdos miesto, Palangos miesto, Neringos, 

Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Skuodo rajono ir  Šilutės  rajono  fizinių ir juridinių asmenų. Sąvartynas 

pradėtas eksploatuoti 2008 m. Atliekos į sąvartyną atvežamos  specialiuoju autotransportu – šiukšliavėžėmis, 

konteineriais  arba kitu transportu, tinkamu atliekoms vežti. Per dieną atliekas vidutiniškai atveža apie 110 

transporto priemonių. 

Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno užpildymas apims 2 etapus: 

I etapas – 6,5 ha plote numatoma deponuoti 1,5 mln. t nepavojingų atliekų; 
II etapas – 3,8 ha plote numatoma deponuoti 1 mln. t nepavojingų atliekų. 

Bendras paskaičiuotas sąvartyno talpumas 1,65 mln. m3 arba 2,5 mln. t atliekų. Bendras sąvartyno kaupo 

plotas – 10,3 ha.  

Šiuo metu atliekos šalinamos I etapo plote – 1 ir 2 sekcijoje.  3 sekcijos dalyje yra įrengta asbesto atliekų 

šalinimo aikštelė, kurioje jau pašalinta 1501,752 t asbestos turinčių atliekų. 

Sąvartyne iki 2016.01.01 jau pašalinta – 1 198 407,457   t nepavojingų atliekų. 

2016 m. sąvartyne planuojama pašalinti iki 115 100 t atliekų.  
 

Atvežtų į sąvartyną atliekų rūšiavimui yra sudaryta sutartis su mechaninio atliekų rūšiavimo linijos 

opearatoriumi VšĮ „Anabazis“, kurios darbuotojai rankiniu ir mechaniniu būdu išrenka atliekas, 

tinkamas/netinkamas perdirbimui bei antriniam panaudojimui. Mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginio (2 

pav. 2 poz.) pajėgumas - 60 t/h.  Kita atvežtų į sąvartyną atliekų dalis yra vežama prie Klaipėdos regiono 

komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio (2 pav. 7 poz.), kurį eksploatuoja UAB“NEG Energy“ 

ir kuriam išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr.T-KL.2-11/2015.  

Po antrinių žaliavų atskyrimo likusios energetinę vertę turinčios atliekos nuvežamos į paruoštą išrūšiuotų 

atliekų laikymo aikštelę (2 pav. 3 poz.), esančią ant sąvartyno kaupo. Antrinės žaliavos laikomos ne ilgiau 

kaip 1 metus, arba iškart pakraunamos į transporto priemones ir išvežamos į UAB“Fortum Klaipėda“ 

(Kretainio g.3, Klaipėda) biokuro ir atliekų deginimo termofikacinę jėgainę, kur naudojamos energijai gauti. 

Mechaninio atliekų rūšiavimo linijos operatoriaus darbuotojų surinktos ir surūšiuotos antrinės žaliavos, iki 

išvežimo iš sąvartyno ir pridavimo atliekų tvarkytojams tolimesniam tvarkymui, laikinai laikomos antrinių 

žaliavų laikymo aikštelėje (2 pav. 1 poz.) esančiuose 14, 36 ar 42 m3 konteineriuose-talpose. Antrinės 

žaliavos perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams iškart po konteinerio-talpos prisipildymo, o į jų 

vietą atvežamas tokio pat dydžio konteineris-talpa. 

Atliekos, netinkamos rūšiavimui (gamybinės ir pan.) ir po rūšiavimo atskirtos nebetinkamos antriniam 

panaudojimui ir/ar energijai gauti, vežamos tiesiai į atliekų deponavimo vietą sąvartyno kaupe (2 pav. 4 

poz.). Kitos atliekos yra naudojamos kaip statybinė medžiaga, kurios skirtos įrengiant sąvartyno kelius, 

stabilias aikšteles sąvartyno kaupe, formuojant sąvartyno šlaitus ir pan. 

Atliekų šalinimas:  

Išpiltos atliekos pervažiuojamos tankintuvu „Tana-32”, jas susmulkinant ir sutankinant. Atliekos 

paskirstomos numatytame plote maždaug 30 cm storiu (bendras atliekų sluoksnio aukštis 2 m; atliekų 

sluoksnis susideda iš pasluoksnių: 3x60 cm + 20 cm (tarpinis uždengimas)). Kiekviename atskirame plote 

tankintuvas pravažiuoja bent 8 kartus per tą pačią vietą (po 4 kartus pirmyn ir atgal). Tarp atliekų 

pasluoksnių įrengiami tarpiniai uždengimai. Darbo dienos pabaigoje atliekos sutvarkomos taip, kad kiek 

įmanoma nekeltų neigiamo poveikio aplinkai t.y. jei deponuojant atliekas nepavyko suformuoti pakankamai 

tvirto paviršiaus ir vėjas gali išnešioti lengvą atliekų frakciją ir pan., tą dieną deponuotas atliekos papildomai 

uždengiamos. Kasdieniam atliekų sluoksnių uždengimui naudojamos susmulkintos statybinio laužo ar 

įmonių gamybinės atliekos, kurios turi mažiau lengvų dalelių.  

Siekiant optimaliai išnaudoti turimą kaupo tūrį ir minimaliai atlikti atliekų perkėlimo darbus, jau 

eksploatacijos metu formuojami kaupo kontūrai. Įrengti kraštiniai pylimai atlieka ne tik kaupo stabilizavimo 

funkciją, bet ir atriboja atskirus atliekų deponavimo plotus bei pristabdo tiesioginę sąvartyno dujų migraciją 
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išorine kryptimi.  

 
 1 – Antrinių žaliavų laikymo aikštelė  

 2 – Mišrių komunalinių įrenginių rūšiavimo įrenginys 

 3 – Energetinę vertę turinčių atliekų laikymo aikštelė 

 4 – Atliekų šalinimo zona 

 5  - Dugno pelenų ir šlako atliekų (190112) laikymo vieta 

 6  - Inertinių atliekų, tame tarpe atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcija 

      7 - Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginys, kurį eksploatuoja UAB“NEG Energy“ 
 

Sąvartyno eksploatavimo emisijos: 

Dujų surinkimo iš sąvartyno kaupo ir utilizavimo įrenginių eksploataciją vykdo UAB „Feriatus“. 

UAB“Feriatus“ sąvartyne yra įrengęs dujų ištraukimo gręžinius - 31 vnt., kurie  sujungti į vieną sistemą 

požeminiais vamzdžiais. Surinktos sąvartyno kaupe susidariusios dujos 1,7 km vamzdynu tiekiamos į 

AB“Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginius, kuriuose įrengtas dujų sudeginimo įrenginys.  Sudeginus 

dujas, AB“Klaipėdos vanduo“ pasigamina elektros bei šilumos energiją, reikalingą technologiniams 

tikslams. Sąvartyno dujų surinkimo sistema yra uždaro tipo. Sąvartyno dujos iš sąvartyno kaupo 

ištraukiamos nuolat ir ilgą laiką, todėl visame sąvartyno kaupe yra susidaręs vakuumas t.y. į aplinkos orą 

nepatenka  sąvartyno dujos.  

Tai įrodo 2015 metais Mindaugo Čegio įmonės atlikti instrumentiniai matavimai, kurių metu nenustatyta 

tarša į aplinkos orą: metanu, sieros vandeniliu, vandeniliu ir anglies dioksidu. Mindaugo Čegio įmonės  

laboratorijai Aplinkos apsaugos agentūra 2015-04-20 išdavė „Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų į 

aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus Nr.1158536“ šiems tyrimams atlikti: 

„sąvartynų dujų: metano, anglies dioksido, amoniako, sieros vandenilio, vandenilio tyrimas  specialiai 

įrengtuose gręžiniuose, dujų išvedimo angose po sąvartyno uždarymo, dujų surinkimo sistemos kanaluose“. 

Susitarimas Nr.14-77 dėl Teisių ir pareigų perleidimo pagal Dumpių sąvartyno išskiriamų dujų perdirbimo 

paverčiant jas į naudingą energiją sutartį Nr.11-139 ir Valstybinės žemės sklypo dalies subnuomos sutartį, 

2014-05-28 pateiktas priede 2. 

UAB“Feriatus“ 2016-06-02 raštas „Dėl Dumpių sąvartyno dujų surinkimo ir utilizavimo projekto 

įgyvendinimo“ pateiktas priede 3. 

Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijos schema ir aplinkos monitoringo tinklas“ ir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 pav. Atliekų tvarkymo zonos 
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Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimų rezultatų protokolai: 2015-05-28 Nr.15-01, 

pateikti priede 4. 

 

Atliekos į sąvartyną atvežamos autotransportu. Privažiavimui iki rūšiavimo įrenginio ir sąvartyno kaupe iki 

atliekų išpylimo vietos įrengiami laikini privažiavimo keliai.  Eksploatuojant sąvartyną  iš neorganizuoto oro 

taršos šaltinio Nr.601 į aplinką išmetamos kietosios dalelės, kurios apskaičiuojamos balansiniu būdu 

naudojantis Europos aplinkos apsaugos  agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodiką [1] 

(anglų kalba - EMEP/CORINAIR   Atmospheric emission inventory guidbook - 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013)  “5.A Biological treatment of waste - 

Solid waste disposal on land” lentelę 3-1 Solid waste disposal on land (Kietųjų atliekų šalinimas). Emisijų 

skaičiavimas pateiktas p.2.1. 
 

Inertinės atliekos, tame tarpe atliekos, turinčios asbesto, šalinimos atskiroje sąvartyno III – čioje sekcijoje (2 

pav. 6 poz.), kurios plotas – 1 ha ir joje planuojama sutalpinti 50 000 t atliekų.   Atliekos, turinčios asbesto, 

vežamos tiesiai į inertinių atliekų šalinimo sekciją. Statybinės ir izoliacinės atliekos, turinčios asbesto, 

priimamos iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų. Juridiniai ir fiziniai asmenys į sąvartyną statybines ir 

izoliacines atliekos, turinčias asbesto, atveža uždengtas, siekiant išvengti asbesto plaušelių sklaidos ore. Jei 

iškrovimo metu aptikamos pažeistos asbesto turinčių atliekų pakuotės, atliekos sudrėkinamos, kad asbesto 

plaušeliai nepasklistų ore, ir sudedamos į  dvigubus polietileninius maišus arba apsukamos polietileno 

plėvele bei pažymima etiketėmis, nurodančiomis, kad pakuotėje yra asbestas. Po to atliekos pasveriamos ir 

iškraunamos į sąvartyno darbuotojo nurodytą statybinių ir izoliacinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimui 

atskiroje sekcijoje įrengtoje vietoje. Asbesto turinčios atliekos iš jas atgabenusios transporto priemonės į 

šalinimo vietą (ar šalia jos) sekcijoje perkeliamos ypač atsargiai, kad neplyštų pakuotė ir nepasklistų 

kenksmingos asbesto dulkės.  

Ne didesnės kaip 4 metrų aukščio maišų su asbestu atliekos turi būti užpilamos grunto sluoksniu ne mažesniu 

nei 1 m. Ant asbesto turinčių atliekų ekskavatorius gali užvažiuoti tik įsitikinęs, kad gruntas visiškai padengė 

asbesto atliekas. Asbesto turinčios atliekos priimamos ir šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, 

eksploatavimo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse (Žin., 2000, Nr. 96-3051) ir „Darbo su asbestu nuostataI 

(Žin., 2004, Nr.116-4342) nustatytus reikalavimus. 

Taršos į aplinkos orą nėra. 
 

 

Iš UAB“Fortum Klaipėda“ atvežtos nepavojingų dugno pelenų ir šlako (atliekos kodas 190112) atliekos 

toliau tekste (šlako atliekos) laikomos ant sąvartyno II sekcijos kaupo (2 pav. 5 poz.). Numatoma laikyti 

(saugoti) ne daugiau kaip 60 000 t šlako atliekų  2 ha ploto aikštelėje. Atliekos bus laikomos ne ilgiau kaip 3 

metus. Šlakas šiuo metu laikomas 25 m x 80 m aikštelėje. Šlakas atvežamas savivartėmis. Atvežtos šlako 

atliekos iš UAB“Fortum Klaipėda“ yra drėgnos ir šiltos iki 400 C  temperatūros, todėl išpylimo iš 

autotransporto metu – nedulka. Šlako laikymo aikštelėje metu į aplinkos orą iš neorganizuoto oro taršos 

šaltinio Nr.602 į aplinkos orą išmetamos kietosios dalelės. Kietųjų dalelių emisijos nustatytos 

instrumentinių matavimų būdu.  
 

 

Taršos į aplinkos orą nėra. 
 

Tikslu sumažinti neigiamą poveikį aplinkos orui, samdoma įmonė VšĮ „Anabazis“ vykdo sąvartyno 

teritorijos ir jos priegų priežiūrą t.y. ne rečiau kaip 1-ą kartą savaitėje priklausomai nuo sezoniškumo atlieka 

asfaltuotos dangos šlavimą, žaliųjų plotų ir žvyruotų dangų valymą, vėjo išnešiotų atliekų surinkimą (jei 

tokių yra). 

 

 

 

 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
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Nuotekų  tvarkymas, eksploatuojant sąvartyno I etapą 
 

Sąvartyno filtratas surenkamas filtrato drenažine sistema - sąvartyno dugne įrengtomis drenomis.  Sąvartyno 

filtratas automatizuotų siurblių pagalba paduodamas į filtrato kaupyklą. Mišrios nuotekos, kurių sudėtyje 

filtratas sudaro >97 %,  buitinės nuotekos, mašinų ratų ir sąvartyno technikos plovimo nuotekos, surenkamos 

į filtrato kaupyklą ir spaudimine linija paduodamos į AB“Klaipėdos vanduo“ tinklus pagal tarpusavio 2013-

08-01 sutartį Nr. P04-201300032. Sutartyje numatytas max nuotekų kiekiai: 100 m3/d ir 36 000 m3/metus.  

Filtrato siurblinėse – 2 vnt. ir mišrių nuotekų siurblinėje yra įrengti alsuokliai -  oro taršos šaltiniai Nr.001, 

002, 003, iš kurių į aplinkos orą išmetami lakūs organiniai junginiai (LOJ).  
 

Į filtrato kaupyklą paduodamos surinktos sąvartyno filtratas, buitinės nuotekos, mašinų ratų ir sąvartyno 

technikos plovimo nuotekos. Filtrato kaupykla, tai įgilintas atviras gelžbetoninis rezervuaras 300 m3 talpos. 

Rezervuare gali būti sukaupiamas 2–3 dienų filtratas. Iš filtrato kaupyklos – neorganizuoto oro taršos šaltinio 

Nr.603 į aplinkos orą išmetami lakūs organiniai junginiai (LOJ).  

Iki 2017 m. įmonė numačiusi uždengti filtrato kaupyklą. 

 

Veiklavietėje nenaudojamos cheminės medžiagos ir preparatai, tame tarpe tirpikliai, išskyrus dyzeliną, 

reikalingą sąvartyno technikos aptarnavimui. Bendras įmonėje dyzelino suvartojimas - 87 t/metus. Sąvartyno 

techniką dyzelinu aprūpina pagal sutartį atvažiuojanti autocisterna. Technika kuru užpilama vykdomų darbų 

vietoje, t.y. ant pildomo sąvartyno kaupo.  

 

Naudojama įranga: 
- atliekos, išverstos į tam skirtą sąvartyno vietą tankinamos atliekų tankintuvu „Tana-32”, kuras – 

dyzelinas;  sunaudojimas -  32,14 l / 1 moto valandai.    

- atliekų perstumdymui sąvartyno kaupuose, paviršiaus lyginimui, naudojami: 

o buldozeris T-130 – kuras – dyzelinas, kuro sąnaudos – 20,5 l / 1 moto valandai. 
o buldozeris Komatsu – kuras – dyzelinas, kuro sąnaudos – 14,5 l / 1 moto valandai. 

- grunto vežimui ratinis traktorius MTX-150  su priekaba – kuras – dyzelinas, kuro sąnaudos – 

17,5 l / 1 moto valandai. 

- grunto pakrovimui ir šlaitų formavimui ekskavatorius Komatsu – kuras – dyzelinas, kuro sąnaudos 
– 14,5 l / 1 moto valandai. 

- vandens/filtrato pervežimui, laistymui, gesinimui pritaikyta  ascenizacinė mašina MAN . Kuras – 

dyzelinas, kuro sąnaudos – 28,7 l / 1 moto valandai. 

- transporto priemonės su atliekomis ir be jų sveriamos neautomatinėmis automobilinėmis 

svarstyklėmis. 

 

Siekiant sumažinti emisijas ir nemalonius kvapus, taikomos šios techninės ir prevencinės priemonės: 

1. vykdoma priimamų atliekų kontrolė, t.y. į sąvartyną nepriimamos skystosios ir biodegraduojančios 

atliekos; 

2. išpiltos į sąvartyno kaupo atliekos tuoj pat tankinamos; 

3. baigiant darbo dieną, sutankintos atliekos pridengiamos; 

4. stengiamasi nejudinti jau sutankintų atliekų; 

5. prie administracinio pastato yra įrengta ratų plovimo duobė, skirta automašinų, išvažiuojančių iš 

sąvartyno  

    ratų plovimui ir sąvartyno technikos periodiniam plovimui; 

6. įrengti dujų surinkimo ir utilizavimo įrenginiai, kurių eksploatavimo darbus vykdo UAB „Feriatus“; 

7. vidiniai laikinieji sąvartyno keliai pastoviai prižiūrimi (lyginami, tvirtinami). Atsiradusios duobės ir  

     provėžos užlyginamos.  

8. Į sąvartyno teritoriją įleidžiamos tik techniškai tvarkingos transporto priemonės.  
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2.  ORO  TARŠOS ŠALTINIŲ  EMISIJŲ SKAIČIAVIMAI 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1998-07-13 įsakymu Nr.125 “Lakiųjų organinių 

junginių, išmetamų į atmosferą saugant ir paskirstant naftą ir naftos produktus, kiekio įvertinimo metodika 

LAND 31-2007/M-11“ [2] (Žin., 2007, Nr.53-2052), į atmosferą išmetamą LOJ kiekį tikslinga skaičiuoti tik 

benzinu užpildant transporto priemonių ir kitų mechanizmų degalų bakus ir kilnojamasias talpyklas ir 

benzino išsiliejimo atvejais, todėl pildant dyzelinu sąvartyną aptarnaujančius įrenginius,  nevertinami  LOJ 

išmetimai į aplinkos orą.  

 

2.1. Neorganizuotos oro taršos šaltinis Nr.601 – nepavojingų atliekų sąvartynas 
     

Eksploatuojant sąvartyną, į aplinkos orą išmetamos  kietosios dalelės.  Emisijos skaičiuojamos pagal 1999-

12-13 patvirtintą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakyme Nr.395 „Į atmosferą išmetamo teršalų 

kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašas“ (Žin., 2005, Nr.92-3442) metodikos: Europos aplinkos agentūros į 

atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos (anglų kalba –EMEP/CORINAIR Atmospheric emission 

inventory guidebook, 2013 m.) - http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013)  skyrių 

“5.A Biological treatment of waste - Solid waste disposal on land”  lentelę 3-1. “ Solid waste disposal on 

land “ (Kietųjų atliekų šalinimas): 

Lentelėje 3-1 nurodytos  sekančios emisijos (EFpollutant)  - PM10 – 0,219 g/Mg    
 

Metinis išmetamų teršalų kiekis skaičiuojamas pagal [1] formulę (1): 

Epollutant = ARproduction x EFpollutant (1) 

Epollutant  - teršalo emisijos (emission of the specified pollutant) –  t/metus;  

ARproduction – tvarkomų atliekų kiekis;   

EFpollutant – teršalo emisijos faktorius (the emission factor for this pollutant) –0,219 g/Mg. 

2016 m. sąvartyne planuojama:  

- pašalinti iki 115 100 t atliekų, 

- išrūšiuoti mechaninio rūšiavimo įrenginyje – 130 000 t (atliekų kodai: 200301, 200203, 170904, 

120105), 

- naudoti – 43 300 t (atliekos: 170504 – 1500 t, 190112 – 5000 t; 170904 – 15000 t; 200202 – 500 t; 

191209 – 18000 t; 170604 – 1500 t; 191212 – 1800 t). 

Viso tvarkomų atliekų – 288 400 t/m. 

 Epollutant = 288 400 t x 0,219 g/Mg = 0,0632 t/m kietųjų dalelių (C). 
 

Sąvartynas eksploatuojamas 365 d/metus, 8760 val. metus.  

Priimame, kad dulkėjimo nebūna tik drėgnu metų laiku min. 3 mėn. = 92 d.x 24 val. = 2208 val./metus;  

o dulkėjimas būna: 8760 val. –2208 val. metus = 6552 val.  

Momentinės emisijos skaičiuojamos pagal formulę: 

 Epollutant (g/s)  =  Epollutant  (t/m) :6552 val//metus : 3600 s x 10-6,                

 Epollutant (g/s) =  0,0632 t/m  : 6552 val./m : 3600 s x 10-6 = 0,0027 g/s kietųjų dalelių (C). 

 

Taršos šaltinio Nr.601 kietųjų dalelių (C) emisijos:  

Mmax/vid. =  0,0027 g/s;   M met. = 0,0632 t/m. 
 

Į tvarkomų atliekų kiekį neįtrauktos: 

a) atliekos, turinčios asbesto, nes jos tvarkomos (priimtos/šalinamos) uždaroje pakuotėje ir esant reikalui 

drėkinamos; 
b) dugno pelenai ir šlako (190112) atliekos, nes laikymo emisijos išmatuotos instrumentiniais matavimais. 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
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Eksploatuojamo sąvartyno koordinatės: 
6169750; 327519 

6169859; 327662 

6170101; 327548 

6170123; 327362 

2.2. Neorganizuotos oro taršos šaltinis Nr.602 – šlako atliekų (190112) laikymo aikštelė 
 

Šlakas atvežamas savivartėmis. Atvežtos šlako atliekos iš UAB“Fortum Klaipėda“ yra drėgnos ir šiltos iki 

400C  temperatūros, todėl išpylimo iš autotransporto metu – nedulka. Šlakas šiuo metu laikomas 25 m x 80 m 

aikštelėje. Laikymo metu į aplinkos orą iš neorganizuoto oro taršos šaltinio Nr.602 į aplinkos orą išmetamos 

kietosios dalelės. Kietųjų dalelių emisijos nustatytos instrumentinių matavimų būdu. Oro taršos tyrimų 

rezultatai Nr.059/31, 2016-06-02 pateikti priede 5. Matavimus atliko UAB“Vakarų centrinė laboratorija“, 

kuriai Aplinkos apsaugos agentūra 2011-06-08 išdavė  „Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų į 

aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus Nr.1AT-293“. 

Nustatytos šios kietųjų dalelių koncentracijos: C max – 7,0 mg/Nm3; Cvid. – 4,2 mg/Nm3. 

Šlako laikymo aikštelė yra prisikiriama neorganizuotam oro taršos šaltiniui. Vadovaujantis „Aplinkos oro 

taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės“ (Žin., 2008, Nr.82-
3282) punktais 29.2.3 ir 29.2.4.,  neorganizuoto oro taršos šaltinio parametrai: taršos šaltinio aukštis – 10 m, 

išmetamųjų dujų srauto greitis – 5 m/s, temperatūra – 0 0C.  Paskaičiuotas oro tūris -0,98 Nm3/s. 
 

Laikymo aikštelės koordinatės:  6169802; 327536 

     6169843; 327599 
     6169865; 327585 

     6169817; 327523 

Emisijos skaičiuojamos pagal formules: 
 

a)  max momentinės kietųjų dalelių emisijos (Mmax) : 

     Mmax (g/s) = V x C max : 1000, kur           V - taršos šaltinio išmetamo oro tūris (Nm3/s)  

                                                                          Cmax -   max teršalo koncentracija (mgN/m3) 

 Mmax (g/s) = 0,98 Nm3/s x 7 mg/Nm3 : 1000 = 0,0069 g/s 

b) vidutinės momentinės kietųjų dalelių emisijos (Mvid) : 

    M vid. (g/s) =  V x C vid : 1000, kur           V - taršos šaltinio išmetamo oro tūris (Nm3/s)  

                               Cvid -   vidutinė teršalo koncentracija (mg/Nm3) 

 Mvid. (g/s) = 0,98 Nm3/s x 4,2 mg/Nm3 : 1000 = 0,0041 g/s 

 

c) metinės vidutinės kietųjų dalelių emisijos : 

    M met. (t/m) =  M vid x T x 3600 : 106, kur  T – metinis taršos šaltinio darbo laikas (8760 val./metus) 
 

    M met. (t/m) =  0,0041 x 8760 x 3600 : 106 = 0,1293 t/m. 
 

Taršos šaltinio Nr.602 kietųjų dalelių emisijos:  

Mmax =  0,0069 g/s;  Mvid. = 0,0041 g/s;  M met. = 0,1293 t/m. 

 

 

2.3. Organizuoti oro taršos šaltiniai Nr.001, 002, 003 - siurblinės 

 

Sąvartyno filtratas surenkamas filtrato drenažine sistema - sąvartyno dugne įrengtomis drenomis.  Sąvartyno 

filtratas automatizuotų siurblių pagalba paduodamas į filtrato kaupyklą. Mišrios nuotekos, kurių sudėtyje 

filtratas sudaro >97 %,  buitinės nuotekos, mašinų ratų ir sąvartyno technikos plovimo nuotekos, surenkamos 

į filtrato kaupyklą ir spaudimine linija paduodamos į AB“Klaipėdos vanduo“ tinklus.  Filtrato siurblinėse – 2 

vnt. ir mišrių nuotekų siurblinėje yra įrengti alsuokliai -  oro taršos šaltiniai Nr.001, 002, 003, iš kurių į 

aplinkos orą išmetami lakūs organiniai junginiai (LOJ).  

Oro taršos šaltinių parametrai ir LOJ emisijos nustatytos instrumentinių matavimų būdu. Buvo matuojama 

viena iš siurblinių (oro taršos šaltinis Nr.001) ir jos duomenys prilyginamos analogiškoms  siurblinėms (oro 

taršos šaltinis Nr.002 ir Nr.003). Mėginius paėmė ir taršos šaltinio parametrus nustatė UAB“Vakarų centrinė 
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laboratorija“ (Oro taršos tyrimų rezultatai Nr.97A2-059/33, 2016-06-02 pateiktas priede 6). Lakių organinių 

junginių kiekį nustatė V.Maslinsko IĮ „Ekolabora“ („Dujų chromotografijos metodu atliktų tyrimų rezultatų 

pateikimo protokolas Nr.16-54, 2016-05-31., pateiktas priede 7). 

.Maslinsko IĮ „Ekolabora“ laboratorijai Aplinkos apsaugos agentūra 2010-07-02 išdavė  „Leidimas atlikti 

taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus Nr.1AT-220“. 

Instrumentinių matavimų metu nustatytos organizuoto oro taršos šaltinio Nr.001 parametrai: taršos šaltinio 

aukštis – 1,5 m, diametras – 0,15 m, išmetamųjų dujų srauto greitis – 4,11 m/s, dujų tūrio debitas – 0,068 

Nm3/s,  temperatūra – 15,2 0C.   
 

Oro taršos šaltinio Nr.001  emisijos skaičiuojamos pagal formules: 
 

a)  max momentinės LOJ emisijos (Mmax) : 

     Mmax (g/s) = V x C max : 1000, kur           V - taršos šaltinio išmetamo oro tūris (Nm3/s)  

                                                                      Cmax -   max teršalo koncentracija (mgN/m3) 

     Mmax (g/s) = 0,068 Nm3/s x 17,19 mg/Nm3 : 1000 = 0,0012 g/s 
 

b) vidutinės momentinės LOJ emisijos (Mvid) : 

    M vid. (g/s) =  V x C vid : 1000, kur           V - taršos šaltinio išmetamo oro tūris (Nm3/s)  

                           Cvid -   vidutinė teršalo koncentracija (mg/Nm3) 

 Mvid. (g/s) = 0,068 Nm3/s x 15,96 mg/Nm3 : 1000 = 0,0011 g/s 

 

c) metinės vidutinės LOJ emisijos : 

    M met. (t/m) =  M vid x T x 3600 : 106, kur  T – metinis taršos šaltinio darbo laikas (8760 val./metus) 
 

    M met. (t/m) =  0,0011 x 8760 x 3600 : 106 = 0,0347 t/m. 
 

    Taršos šaltinio Nr.001 LOJ emisijos:  

    Mmax =  0,0012 g/s;  Mvid. = 0,0011 g/s;  M met. = 0,0347 t/m. 
 

Taršos šaltinio Nr.001 emisijos prilyginamos analogiškoms  siurblinėms (oro taršos šaltinis Nr.002 ir 

Nr.003).  

 

2.4. Neorganizuotos oro taršos šaltinis Nr.603 – filtrato kaupykla 
 

Į filtrato kaupyklą paduodamos sąvartyno filtratas, surinktos buitinės nuotekos, mašinų ratų ir sąvartyno 

technikos plovimo nuotekos. Filtrato kaupykla, tai įgilintas atviras gelžbetoninis rezervuaras 300 m3 talpos, 

kurio diametras 12 m.  

Iš filtrato kaupyklos - oro taršos šaltinio Nr.603 į aplinkos orą išmetami lakūs organiniai junginiai (LOJ). 

LOJ emisijos nustatytos instrumentinių matavimų būdu. Mėginius paėmė UAB“Vakarų centrinė 

laboratorija“ (Oro taršos tyrimų rezultatai Nr.97A2-059/33, 2016-06-02 pateiktas priede 6). Lakių organinių 

junginių kiekį nustatė V.Maslinsko IĮ „Ekolabora“ („Dujų chromotografijos metodu atliktų tyrimų rezultatų 

pateikimo protokolas Nr.16-54, 2016-05-31., pateiktas priede 7). 

Vadovaujantis „Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo 
taisyklės“ (Žin., 2008, Nr.82-3282) punktais 29.2.3 ir 29.2.4.,  neorganizuoto oro taršos šaltinio parametrai: 

išmetamųjų dujų srauto greitis – 5 m/s, temperatūra – 0 0C.  Paskaičiuotas oro tūris -0,98 Nm3/s. Faktinis 

aukštis – 1,2 m. 
 

Kaupyklos centro koordinatės:  6170103; 327733. 
 

Oro taršos šaltinio Nr.603  emisijos skaičiuojamos pagal formules: 
 

a)  max momentinės LOJ emisijos (Mmax) : 

     Mmax (g/s) = V x C max : 1000, kur           V - taršos šaltinio išmetamo oro tūris (Nm3/s)  

                                                                           Cmax -   max teršalo koncentracija (mgN/m3) 

     Mmax (g/s) = 0,98 Nm3/s x 8,16 mg/Nm3 : 1000 = 0,008 g/s 
 

b) vidutinės momentinės LOJ emisijos (Mvid) : 

    M vid. (g/s) =  V x C vid : 1000, kur           V - taršos šaltinio išmetamo oro tūris (Nm3/s)  

                               Cvid -   vidutinė teršalo koncentracija (mg/Nm3) 

 Mvid. (g/s) = 0,98 Nm3/s x 7,78 mg/Nm3 : 1000 = 0,0076 g/s 
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c) metinės vidutinės LOJ emisijos : 

    M met. (t/m) =  M vid x T x 3600 : 106, kur  T – metinis taršos šaltinio darbo laikas (8760 val./metus) 
 

    M met. (t/m) =  0,0076 x 8760 x 3600 : 106 = 0,2397 t/m. 
 

    Taršos šaltinio Nr.603 LOJ emisijos:  

    Mmax =  0,008 g/s;  Mvid. = 0,0076 g/s;  M met. = 0,2397 t/m. 
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3. Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS DUOMENYS 
 

 

 

1 lentelė. TERŠALŲ IŠSISKYRIMO ŠALTINIAI  
 

 

Veiklos 

rūšies 

kodas 

Cecho ar   kt. 

pavadinimas 

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

pavadinimas Nr. darbo laikas, val. išsiskyrę teršalai 

per parą per 

metus 

pavadinimas kodas kiekis, 

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

090401 Klaipėdos regiono 

nepavojingų atliekų 

sąvartynas 

Eksploatuojamas sąvartyno 

kaupas 

601 24 8760 Kietosios dalelės (C) 4281 0,0632 

Šlako atliekų laikymo 

aikštelė 

602 24 8760 Kietosios dalelės (C) 4281 0,1293 

Filtrato kaupykla 603 24 8760 LOJ 308 0,2397 

Filtrato siurblinė 001 24 8760 LOJ 308 0,0347 

Filtrato siurblinė 002 24 8760 LOJ 308 0,0347 

Mišrių nuotekų siurblinė 003 24 8760 LOJ 308 0,0347 
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2.1.  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS 

 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 

 

pavadinimas Nr. koordinatės 
aukštis, 

m 

išmetimo 

angos 

matmenys, m 

srauto greitis, 

m/s 

temperatūra

, 

º C 

tūrio debitas, 

Nm3/s 

teršalų išmetimo 

trukmė, val./m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Eksploatuojamas sąvartyno 

kaupas 

601 6169750; 327519 

6169859; 327662 

6170101; 327548 

6170123; 327362 

10 0,5 5 0 0,98 8760 

Šlako atliekų laikymo aikštelė 602 6169802; 327536 

6169843; 327599 

6169865; 327585 

6169817; 327523 

10 0,5 5 0 0,98 8760 

Filtrato kaupykla 603 6170103; 327733 1,2 0,5 5 0 0,98 8760 

Filtrato siurblinė 001 6169725; 327521 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760 

Filtrato siurblinė 002 6170160; 327342 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760 

Mišrių nuotekų siurblinė 003 6170114; 327735 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DEGAZACIJOS PRODUKTV VALYMO SISTEMA

3.1. Bendri duomenys

Degazacijos procese issiskiria didelis oro tersalu kiekis - sieros vandenilis, ivairiu rugsCiq garai,
Iakils organiniai junginiai, amoniakas ir Lt.
Degazacijos procese ventiliuojamo oro kiekis - apie 600 m3/h ir daugiau.
H2S koncentracija - 0,5 g/nr' (353 ppm).

Maisant filtrata su sieros rugstimi, issiskiria auksciau mineti tersalai ir sieros rugsties garai.
Siekiant apsaugoti aplinka nuo kenksmingu tersalu, numatyta sumontuoti biofiltra SV-BF-600.
Biofiltro pranasumai, lyginant su absorbciniais ir kitais filtrais:
Mazes eksploatacines islaidos,
Ilgas ikrovos tamavimo laikas ( ne maziau 2-jq metu),
Aukstas isvalymo efektyvumas - iki 98 %.

Biofiltro pagrindiniai technologiniai duomenys:

Pavadinimas Reiksme Mato vnt.

600 m3/h
Nasumas, Q

10 m3/min

H2S koncentracija
0,5 g/rrr'
353 ppm

Isvalymo efektyvumas 98 %

Lapas LaplJ
SV-2015/29- TDP- TI-AR

17 36

Filtrato ir nuotekų valymo įrenginių įrengimo Dumpių sąvartyne projekto ištrauka



3.2. [ranges sudetines dalys

Numatomas 3-jqlaipsniq biofiltras SV-BF-600. Ji sudaro trys nuosekliai sujungti reaktoriai.

Cia:
1 - Stabilizavimo ir drekinimo modulis
2 - pirmo laipsnio reaktorius
3 - antro laipsnio reaktorius
4 - trecio laipsnio reaktorius
5 - panardinamas siurblys (3 vnt.)
6 - laistymo sistema
2 - valyto oro isleidimo modulis

3.3. Biofiltro SV-BF-600principine schema

• Cia:
V-I, V4-1, V4-2,V4-3 - rutuliniai ciaupai
V-2, V5-1, V5-2,V5-3 - elektromagnetiniai voztuvai
F-l,F-2, F3-1,F3-2,F3-3 - filtrai
Pl-l,PI-2, PI-3 - panardinami siurbliai SP 3A-6N GRUNDFOS
P4 - P7 - cheminiai siurbliai MP55R 220V (4 vnt.)
11-1,11-2,11-3, 1-5,1-6,1-7,1-9-lygio davikliai
12-1,12-2,12-3,1-8 - ph matuokliai
I3-1,I3-2,I3-3 - legio davikliai
M - elektrine pavara

Lapas Lap4
SV-20 15/29- TDP- TI-AR

18 36
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2.2.  lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ 
 

 

Veiklos 
rūšies 

kodas 

Cecho ar kt. 

pavadinimas ar Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša   

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis metinė, 

t/m vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

090401 Klaipėdos regiono 

nepavojingų atliekų 

sąvartynas 

Eksploatuojamas 

sąvartyno kaupas 

601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 
0,0027 0,0027 

 

0,0632 

 Šlako atliekų laikymo 

aikštelė 

602 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 
0,0041 0,0069 

 

0,1293 

  Filtrato kaupykla 603 LOJ 308 g/s 0,0076 0,008 0,2397 

  Filtrato siurblinė 001 LOJ 308 g/s 0,0011 0,0012 0,0347 

  Filtrato siurblinė 002 LOJ 308 g/s 0,0011 0,0012 0,0347 

  Mišrių nuotekų siurblinė 003 LOJ 308  0,0011 0,0012 0,0347 

 Iš viso pagal veiklos 

rūšį 

0,5363 

Iš viso įrenginiui: 0,5363 

3 lentelė. APLINKOS ORO TERŠALŲ VALYMO ĮRENGINIAI  
 

3 lentelė nepildoma, nes neeksploatuojami oro valymo įrenginiai. 

 

4 lentelė. Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMI TERŠALAI, JŲ IŠVALYMAS (NUKENKSMINIMAS) 
 

Teršalai Išmesta į aplinkos orą be valymo Pateko į valymo įrenginius Iš viso išmesta į 

aplinkos orą 
t/metus 

pavadinimas kodas iš viso iš organizuotų 

taršos šaltinių 

iš viso įrenginiais surinkta (nukenksminta) 

iš viso utilizuota 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kietosios dalelės (C) 4281 0,1925     0,1925 

LOJ 308 0,3438 0,1041    0,3438 

 

Lentelė „Medžiagų paskirstymo balansas“ neruošiama, nes veikloje  nenaudojami tirpikliai ir dažai. 



 

13 PRIEDAS 

DUOMENYS APIE PŪV TARŠOS ŠALTINIUS IR 
IŠTRAUKOS IŠ ĮRANGOS DOKUMENTACIJOS 
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ZdTQRQ[QRh�̀RW�PTRORT�OSaVSe�ZdbQP̀e�TSdVYfSZXT�URjX]dORT�UR̀RZ̀RORT�SV�ZRdjR�TSdVYfSZX�ZPUVbjP̀QdbjRORk�
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Klaipėdos regiono sąvartyno III-iosios sekcijos į rengimo informacijos poveikio aplinkai vertinimui 8 priedas
Transporto teršalų skaičiuotė
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UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
centras“

Veiklos išplėtimas. Statybinių ir didžiųjų atliekų 
tvarkymas

29

605 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00000694 0,0000188 
Amoniakas 134 g/s 0,0000783 0,000212 

606 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00000694 0,0000188 
Amoniakas 134 g/s 0,0000783 0,000212 

Iš viso įrenginiui: 3,372774 

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA
Oro taršos šaltiniai teritorijoje
Nauji oro taršos šaltiniai įmonėje yra susiję su planuojama atliekų perdirbimo veikla. Nepavojingas inertines statybines atliekas, 
stambiagabarites atliekas ir medienos atliekas numatoma perdirbti jas smulkinant. Planuojami oro taršos šaltiniai yra:
- Statybinių atliekų trupintuvas, vertinamas kaip stacionarus neorganizuotas oro taršos šaltinis Nr. 601. Atliekų smulkinimo metu į 
aplinkos orą pateks kietosios dalelės (KD);
- Medienos atliekų trupintuvas, vertinamas kaip stacionarus neorganizuotas oro taršos šaltinis Nr. 602. Atliekų smulkinimo metu į 
aplinkos orą pateks kietosios dalelės (KD);
- Statybinių atliekų iškrovimo iš savivarčių metu į aplinkos orą pateks KD (Nr. 603).
- Statybinių atliekų, susmulkintų statybinių atliekų (skaldos) ir susmulkintų medienos atliekų sandėliavimo metu į aplinkos orą pateks 
KD (Nr. 604).
- Susmulkintų statybinių atliekų pakrovimo į savivarčius metu į aplinkos orą pateks KD (Nr. 605).
- Susmulkintų medienos atliekų pakrovimo į savivarčius metu į aplinkos orą pateks KD (Nr. 606).
- Transportas ir mechanizmai su vidaus degimo varikliais darbas (trupintuvas, smulkintuvas, ekskavatorius ir krautuvas).
Oro teršalų emisijos kiekiai iš atliekų trupintuvų (smulkintuvų)
Statybinių atliekų smulkinimo (oro taršos šaltinis Nr. 601) metu išsiskiriančių teršalų kiekiai įvertinti skaičiavimo būdu pagal 
Jungtinių Amerikos valstijų Aplinkos apsaugos agentūros į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimo metodiką (US EPA), 2004. 
(angl. AirPollutantEmissionFactors (AP-42), Chapter 11. Mineralproductsindustry. 11.9.2 Chrushes stone 
processingandpulverizedmineralprocessing. Table 11.19.2-2). Smulkintuvo našumas priimtas pagal analogą – 55 t/val. Per metus 
numatomas susmulkinti atliekų kiekis – 10 000 t. Smulkintuvo darbo laikas iki 8 val./darbo dieną, 2016 val. / metus. Metinė kietųjų 
dalelių KD10 emisija:

MKD10 = KKD10 x B x 10-6, t/m [2]; 
čia: 
EFKD10 – kietųjų dalelių KD10 emisijos faktorius - KD10 kiekis kg, tenkantis 1 tonai smulkinamų inertinių atliekų - 0,0068; 
B – didžiausias numatomas smulkinamų atliekų kiekis = 10 000 t/m; 
MKD10 = 0,0068 x 10000 x 10-3 = 0,068 t/m. 
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Vidutinis momentinis KD10 išmetimas yra: 0,068 t/m. x 106 / 3600 s/val. / 2016 val./metus = 0,0094 g/s. 
Kietųjų dalelių KD2,5 emisijų kiekis išskaičiuotas iš kietųjų dalelių KD10 emisijų kiekio pritaikant faktorių 0,5 (remiantis Aplinkos 
apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. AV-14): metinė KD2,5 emisija – 0,034 t, momentinė – 0,0047 g/s. 
Medienos atliekų smulkinimo (oro taršos šaltinis Nr. 602) metu išsiskiriančių teršalų kiekiai įvertinti pagal KD emisijų matavimus iš 
analogiškai veikiančio mechanizmo. Mechanizmo našumas – 10 t per val. Per metus numatomas susmulkinti atliekų kiekis – 5 000 t. 
Medienos atliekų smulkinimo metu teršalai į aplinką nepatenka, tačiau susmulkinta mediena gali būti sijojama (vadovaujantis 
blogiausio scenarijaus principu priimame, kad taip ir bus). Sijojimo metu į aplinkos orą neorganizuotai išsiskiria kietosios dalelės. 
Remiantis analogu, maksimali vienkartinė kietųjų dalelių emisija- 0,0058 g/s. Skaičiuojant, kad procesas bus vykdomas iki 8 val. per 
dieną, metinė kietųjų dalelių emisija sudarys 0,042 t.

Oro teršalų emisijos kiekiai iškraunant statybines atliekas 
Iškrovimo metu (taršos šaltinis Nr. 603) išsiskiriančių teršalų KD10 ir KD2,5 kiekis apskaičiuojamas pagal Europos aplinkos agentūros į 
atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodiką, skyrius Nr. 2.A.5.c „Mineralinių žaliavų laikymas, krovimas ir transportavimas“, 
lentelė Nr. 3.4 (angl. EMEP CORINAIR Atmosphericemissioninventoryguidebook, 2013). Per metus į įmonės teritoriją numatoma 
atvežti ir iškrauti 10 000 t statybinių atliekų. 

Kietosios dalelės KD10 : 
MKD10 = KKD10 x B x 10-6, t/m.; 
čia: 
KKD10 - KD10 kiekis gramais, tenkantis 1 tonai mineralinių medžiagų = 6 ; 
B – iškrautų medžiagų kiekis, tonomis / metus = 10000 t/m; 
MKD10 =6 x 10000 x 10-6 = 0,060 t/m.; 
Vidutinis momentinis KD10 išmetimas yra: 0,0600 t/m x 106 / 3600 s/val / 2016 val./metus = 0,0083 g/s; 

Kietosios dalelės KD2,5 : 
MKD2,5 = KKD10 x B x 10-6, t/m.; 
čia:
KKD2,5 = KD2,5 kiekis gramais, tenkantis 1 tonai mineralinių medžiagų = 0,6 ; 
B – iškrautų medžiagų kiekis, tonomis / metus = 10000 t/m; 
MKD2,5 = 0,6 x 10000 x 10-6 = 0,006 t/m; 
Vidutinis momentinis KD2,5 išmetimas yra: 0,0060 t/m x 106 / 3600 s/val. / 2016 val./metus = 0,0008 g/s. 
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Oro teršalų emisijos kiekiai sandėliuojant atliekas 
Statybinių atliekų (susmulkintų ir nesusmulkintų) ir susmulkintų medienos atliekų sandėliavimo metu išsiskiriančių teršalų KD10 ir 
KD2,5 (taršos šaltinis Nr. 604) kiekis apskaičiuojamas pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos 
metodiką (angl. EMEP CORINAIR Atmosphericemissioninventoryguidebook, 2013). Vertinami momentiniai išmetimai į atmosferą 
atsižvelgiant į teritorijoje laikomų inertinių atliekų ir pagaminto mišinio vietinės reikšmės keliams zonos plotą. Numatomas atliekų 
sandėliavimo zonos plotas 0,052 ha. 

Kietosios dalelės KD10 : 
MKD10 = KKD10 x B, t/m ; 
čia: 
KKD10 = KD10 kiekis tonomis, tenkantis 1 ha atviros teritorijos per metus = 8,2; 
H – sandėliavimui skirtos teritorijos plotas, ha = 0,052; 
MKD10 = 8,2 x 0,052 = 0,426 t/m; 
Vidutinis momentinis KD10 išmetimas yra: 0,2460 t/m x 106 / 3600 s/val. / 8760 val./metus = 0,0135 g/s; 

Kietosios dalelės KD2,5 : 
MKD2,5 = KKD2,5 x B, t/m; 
čia:
KKD2,5 = KD2,5 kiekis tonomis, tenkantis 1 ha atviros teritorijos per metus = 0,82; 
H – sandėliavimui skirtos teritorijos plotas, ha = 0,052; 
MKD2,5 = 0,82 x 0,052 = 0,043 t/m; 
Vidutinis momentinis KD2,5 išmetimas yra: 0,043 t/m x 106 / 3600 s/val. x 8760 val./metus = 0,0014 g/s. 

Oro teršalų emisijos kiekiai pakraunant susmulkintas atliekas išvežimui 
Susmulkintų statybinių atliekų pakrovimo metu (taršos šaltinis Nr. 605) išsiskiriančių teršalų KD10 ir KD2,5 kiekis apskaičiuojamas 
pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodiką, skyrius Nr. 2.A.5.c „Mineralinių žaliavų 
laikymas, krovimas ir transportavimas“, lentelė Nr. 3.4 (angl. EMEP CORINAIR Atmosphericemissioninventoryguidebook, 2013). 
Per metus iš įmonės teritorijos numatomas išvežti susmulkintų statybinių atliekų kiekis prilygintas atvežamam statybinių atliekų 
kiekiui, t.y. 10 000 t. 

Kietosios dalelės KD10 : 
MKD10 = KKD10 x B x 10-6, t/m.; 
čia:
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KKD10 - KD10 kiekis gramais, tenkantis 1 tonai mineralinių medžiagų = 6 ; 
B – pakrautų medžiagų kiekis, tonomis / metus = 10000 t/m; 
MKD10 =6 x 10000 x 10-6 = 0,060 t/m.; 
Vidutinis momentinis KD10 išmetimas yra: 0,0600 t/m x 106 / 3600 s/val / 2016 val./metus = 0,0083 g/s; 

Kietosios dalelės KD2,5 : 
MKD2,5 = KKD10 x B x 10-6, t/m.; 
čia: 
KKD2,5 = KD2,5 kiekis gramais, tenkantis 1 tonai mineralinių medžiagų = 0,6 ; 
B – pakrautų medžiagų kiekis, tonomis / metus = 10000 t/m; 
MKD2,5 = 0,6 x 10000 x 10-6 = 0,006 t/m; 
Vidutinis momentinis KD2,5 išmetimas yra: 0,0060 t/m x 106 / 3600 s/val. / 2016 val./metus = 0,0008 g/s. 

Neturint tinkamos metodikos bei vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu susmulkintų medienos atliekų pakrovimo metu (taršos 
šaltinis Nr. 606) išsiskiriančių teršalų KD10 ir KD2,5 kiekis taip pat apskaičiuojamas pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą 
išmetamų teršalų apskaitos metodiką, skyrius Nr. 2.A.5.c „Mineralinių žaliavų laikymas, krovimas ir transportavimas“, lentelė Nr. 3.4 
(angl. EMEP CORINAIR Atmosphericemissioninventoryguidebook, 2013). Per metus iš įmonės teritorijos numatomas išvežti 
susmulkintų medienos atliekų kiekis prilygintas atvežamam medienos atliekų kiekiui, t.y. 5 000 t. 

Kietosios dalelės KD10 : 
MKD10 = KKD10 x B x 10-6, t/m.; 
čia: 
KKD10 - KD10 kiekis gramais, tenkantis 1 tonai mineralinių medžiagų = 6 ; 
B – pakrautų medžiagų kiekis, tonomis / metus = 5000 t/m; 
MKD10 =6 x 5000 x 10-6 = 0,030 t/m.; 
Vidutinis momentinis KD10 išmetimas yra: 0,0600 t/m x 106 / 3600 s/val / 2016 val./metus = 0,0042 g/s; 

Kietosios dalelės KD2,5 : 
MKD2,5 = KKD10 x B x 10-6, t/m.;
čia: 
KKD2,5 = KD2,5 kiekis gramais, tenkantis 1 tonai mineralinių medžiagų = 0,6 ; 
B – pakrautų medžiagų kiekis, tonomis / metus = 5000 t/m; 
MKD2,5 = 0,6 x 5000 x 10-6 = 0,003 t/m; 
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Vidutinis momentinis KD2,5 išmetimas yra: 0,0060 t/m x 106 / 3600 s/val. / 2016 val./metus = 0,0004 g/s.

Emisijos iš automobilių transporto ir mechanizmų su vidaus degimo varikliais) 
Automobilių transporto ir mechanizmų su vidaus degimo varikliais (trupintuvas, smulkintuvas, ekskavatorius ir krautuvas) 
generuojama oro tarša vertinama PŪV sklype ir jo prieigose. Numatomas sunkvežimių srautas planuojamo atliekų kiekio 
transportavimui- 6 automobiliai per dieną. Atsižvelgiant į transporto eismo organizavimą ir sklypo išplanavimą priimta, kad vieno 
sunkvežimio manevravimo kelio ilgis sklype sudarys apie 1 km. Manevravimo greitis – 10 km/val. Mechanizmų su vidaus degimo 
varikliais emisijos į aplinkos orą suskaičiuotos pagal numatomą jų darbo laiką ir kuro suvartojimą (vidutiniškai per dieną visiems 
mechanizmams sudeginama iki 100 l dyzelino). 
Naudojant aukščiau pateiktus duomenis ir prielaidas suskaičiuotos teršalų emisijos iš PŪV generuojamo automobilių transporto. 
Teršalų emisijos kiekio skaičiavimai atlikti naudojant COPERT transporto emisijos faktorius (COPERT koordinuoja Europos aplinkos 
agentūra EAA; http://www.emisia.com/copert/General.html). Rezultatai rodo, kad PŪV generuojamas motorinių transporto priemonių 
aktyvumas pernelyg menkas, kad sukeltų bent kiek apčiuopiamą oro taršą.

8lentelė. Prognozuojami teršalų emisijų kiekiai iš transporto ir mechanizmų su vidaus degimo varikliais 
Rodiklis Mato vnt. Teršalas 

CO LOJ NO2 KD10 KD2,5

Momentinė emisija g/s 0,0032 0,0008 0,0048 0,0034 0,0020 
Metinė emisija t/m. 0,023 0,005 0,034 0,025 0,014 

Aplinkos oro užterštumo prognozė 
Poveikis orui (oro kokybei) įvertintas atliekant teršalų koncentracijos ore matematinį modeliavimą programa „ISC - AERMOD-View“ 
(toliau- AERMOD). AERMOD programa yra skirta pramoninių ir kitų tipų šaltinių (kelių, geležinkelių) ar jų kompleksų išmetamų 
teršalų sklaidai aplinkoje skaičiuoti. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV – 200 
įsakymu ,,Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 
patvirtinimo“ LR Aplinkos ministerija AERMOD įvardina kaip vieną iš modelių, kurie gali būti naudojami atliekant strateginį bei 
išsamų poveikio aplinkai bei sveikatos vertinimus. 
Oro taršos modeliavimui naudoti šie duomenys ir parametrai: 
- Sklaidos koeficientas (Urbanizuota/kaimiška). Koeficientas nurodo, kokie šilumos kiekiai yra išmetami nagrinėjamoje teritorijoje. 
- Rezultatų vidurkinimo laiko intervalas. Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkinimo laiko 
intervalai, atitinkantys konkrečiam teršalui taikomos ribinės vertės vidurkinimo laiko intervalams. 
- Taršos šaltinių nepastovumo koeficientai. Koeficientai nurodo, ar taršos šaltinis teršalus į aplinką išmetama pastoviai ar periodiškai. - 
- Taikyta prielaida, kad taršos šaltinių veikimo laikas sutaps su atliekų tvarkymo centro darbo laiku; 
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16 lentelė. Triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.
Nr. Vieta Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)

Dienos, 
*LL 55 dB(A) 

Vakaro, 
*LL 50 dB(A) 

Nakties, 
*LL 45 dB(A) 

1 Pietryčiuose esantis gyvenamasis 
namas

23 – 24 22 – 23 14 – 15 

2 Pietuose esanti sodyba 14 – 22 12 – 21 5 – 13 
3 Pietvakariuose esanti sodyba 19 – 21 19 – 21 11 – 13 

Ties PŪV teritorijos ribomis triukšmo lygis nė vienu paros periodu neviršija didžiausių 
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 
33:2011.
Autotransporto įtakojamas triukšmas. Vykdant PŪV, Sąvartyno teritorijoje bei jį ribojančiose 
aplinkinėse gatvėse padidės autotransporto srautas. Sąvartyno įtakojamam triukšmui vertinamos 
Ketvergių gatvė bei kelias Klaipėda – Šilutė. 
Autotransporto įtakojamas triukšmo lygis net ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais 
paros periodais neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal 
HN 33:2011. 

17 lentelė. Triukšmo lygis ties nagrinėjamo sklypo ribomis.
Vieta Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)

Dienos 
*LL 65 dB(A) 

Vakaro 
*LL 60 dB(A) 

Nakties 
*LL 55 dB(A) 

Šiaurinė sklypo riba 39–48 31–34 26–28 
Rytinė sklypo riba 39–57 31–39 26–32 
Pietinė sklypo riba 61–62 40–56 35–51 
Vakarinė sklypo riba 48–59 51–57 50–52 

18 lentelė. Triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.
Nr. Vieta Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Dienos, 
*LL 65 dB(A)

Vakaro, 
*LL 60 
dB(A)

Nakties, 
*LL 55 dB(A)

1 Pietryčiuose esantis gyvenamasis namas 46 – 47 43 – 44 38 – 40 
2 Pietuose esanti sodyba 35 – 46 32 – 43 28 – 38 
3 Pietvakariuose esanti sodyba 22 – 35 19 – 32 14– 27 

Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos indėlį bendrame gatvių sraute, triukšmo lygis artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje neviršija HN 33:2011 didžiausių leidžiamų dydžių bet kuriuo paros 
metu. 
Veiklos vykdymo metu vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojanti ir nejonizuojanti 
(elektromagnetinė) spinduliuotė nėra sukeliama.

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA.
Triukšmo šaltinių analizė 
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Prognozuojama, kad įgyvendinus ūkinę veiklą, triukšmą kels sunkusis transportas atvežantis 
atliekas ir išvežantis žaliavą, krautuvas, ekskavatorius, trupintuvas ir medienos smulkintuvas. 
Ekskavatorius stovės statybinių ir griovimo atliekų ir medienos atliekų apdorojimo aikštelėje. 
Ūkinės veiklos darbo laikas numatomas nuo 8 iki 17 val. 
Visi planuojami triukšmo šaltiniai pateikti žemiau esančiose lentelėse. 
Triukšmo modeliavimo metu priimta, kad visi triukšmo šaltiniai kelia maksimalų triukšmo lygį 
nuo 8 iki 17 val. 

19 lentelė. Planuojami triukšmo šaltiniai 
Triukšmo šaltinis Intensyvumas arba skleidžiamas triukšmo 

lygis 1 
Darbo 
laikas 

Sunkiojo transporto eismas (pirmyn 
atgal) 

10 aut./parą 8-17 val. 

Ekskavatorius 1 vnt. 91 dB(A) 8-17 val. 
Krautuvas 1 vnt. 82 dB(A) 8-17 val. 
Trupintuvas 1 vnt. 96 dB(A) 8-17 val. 
Medienos smulkintuvas 1 vnt. 116 dB(A) 8-17 val. 

Foniniai triukšmo šaltiniai 
Foninį triukšmą sukuria esama ūkinė veikla atliekų tvarkymo įrenginyje, sąvartyne bei transporto 
sukeliamas triukšmas valstybinės reikšmės kelyje Nr. 141. 
Atliekų tvarkymo įrenginyje teritorijoje triukšmą kelia krautuvai ir sunkusis transportas, o 
pačiame sąvartyne triukšmą kelia sunkusis transportas, buldozeris, tankintuvas bei dyzelinis 
generatorius, kuris skirta tiekti elektros energiją rūšiavimo įrangai. Mobilūs triukšmo šaltiniai 
sąvartyne vertinti kaip plotinis triukšmo šaltiniai, nes jų judėjimo trajektorija yra viso sąvartyno 
plotas. 
Visi triukšmo šaltiniai pateikti žemiau esančiose lentelėse.

20 lentelė. Triukšmo šaltiniai atliekų tvarkymo įrenginio teritorijoje 
Triukšmo šaltinis Intensyvumas arba keliamas 

triukšmas2 
Darbo 
laikas 

Sunkiojo transporto srautas (pirmyn 
atgal) 

6 aut./parą 6-18 val. 

Krautuvai 3 vnt. po 82 dB(A) 6-18 val. 

21 lentelė. Triukšmo šaltiniai sąvartyne 
Triukšmo šaltinis Intensyvumas arba keliamas 

triukšmas3 
Darbo 
laikas 

Sunkiojo transporto srautas (pirmyn 
atgal) 

220 aut./parą 6-22 val. 

Buldozeris 1 vnt. 110 dB(A) 6-22 val. 
Tankintuvas 1 vnt. 102 dB(A) 6-22 val. 
Dyzelinis generatorius 1 vnt. 105 dB(A) 6-22 val. 

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumo duomenys kelyje Nr. 141 gauti vadovaujantis 
internetine svetaine http://eismoinfo.lt.
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15 PRIEDAS 

KLAIPĖDOS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 
2018-10-25 PATIKRINIMO AKTO NR. (3-12 4.80)PA-

7320 KOPIJA 
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NACIONALINIS VISUOMENES SVElKA TOS CENTRAS
PRIE SVElKA TOS APSAUGOS MINISTERIJOS

PATIKRINIMO AKT AS

2018 m. spalio.2 .rd.Nr. (3-12 4.80)PA- 73"tO
Klaipeda

Patikrinima atliko Klaipedos departamento Visuornenes sveikatos saugos kontroles skyriaus vedeja
Asta Slepetiene.

Pavedimo data irNr.: 2018 m. rugsejo 14 d., Nr. (3-12 4.80)PP-7189.

Tiesiogines valstybines visuomenes sveikatos saugos kontroles rusis: operatyvioji.

Dalyvaujant UAB .Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras" Ekologines infrastrukturos
administravimo skyriaus virsininko pavaduotojas Gediminui Sendriui
,
patikrinta UAB .Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras" savartynas, j. k. 163743744, Ketvergiu
g. 2, Dumpiai, Klaipedos r. say.

Anksciau imone buvo tikrinta. 2014 m. rugpjucio 20 d. Patikrinimo aktas Nr. K3-367

Patikrinimas vietoje pradetas 2018 m. rugsejo 13 d. 900 val.
Patikrinimas vietoje baigtas 2018 m. rugsejo 13 d. 1030 val.

Patikrinimas vietoje pradetas 2018 m. rugsejo 17 d. 1145 val.
Patikrinimas vietoje baigtas 2018 m. rugsejo 17 d. 1215 val.

Nustatyta: Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau -
NVSC) Klaipedos departamento uzsakymu Nacionalines visuomenes sveikatos prieziuros laboratorijos
Sveikatos rizikos veiksniu vertinimo skyriaus (toliau - Laboratorija) specialistas 2018 m. rugsejo 13 d.
ir 2018 m. rugsejo 17 d. is UAB .Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras" savartyno, esancio
adresu: Ketvergiu g. 2, Dumpiai, Klaipedos r. (toliau - [mone), teritorijoje esanciu stacionariu
neorganizuotu tarsos kvapais saltiniu paerne oro meginius kvapo koncentracijai nustatyti ir kvapo
sklaidos modeliavimui gyvenamosios aplinkos ore atlikti. Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas
nagrinejant pietines Klaipedos miesto dalies, Toleikiu k., Klaipedos r., ir Ketvergiu, Klaipedos r.,
gyventoju skundus del kvapu, sklindanciu del [rnones vykdomos veiklos, pagal Lietuvos higienos
normos HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore" ir kvapu
kontroles gyvenamosios aplinkos ore taisykliu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. spalio 4 d. isakyrnu Nr. V-885 "Del Lietuvos higienos normos HN 121:2010 .Kvapo
koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore" ir kvapu kontroles gyvenamosios aplinkos ore
taisykliu patvirtinimo", reikalavimus. Kvapo koncentracijos nustatymas ir kvapo sklaidos
modeliavimas atliktas pagal NVSC Klaipedos departamento parengta 2018 m. rugpjucio 30 d. Oro
meginiu kvapo koncentracijai nustatyti paernimo plana Nr. (3-124.80 E)BSV-21182.

Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistemos ADMSUrban
(Atmospheric Dispersion Modelling System) 4.1.1.0 versija. Atliekant kvapo sklaidos rnodeliavima
buvo ivertinti [rnones savartyne esantys tarsos kvapais saltiniai, jq fiziniai duomenys bei kvapo
koncentraciju laboratoriniq tyrimq tarsos saltiniuose rezultatai. Kvapo sklaidos modeliavimo metu
ivertinti sie Imones s,!vartyne esantys tarsos kvapais saltiniai: atliekq laikymo aikstele, degi4iq atliekq

I psI. IS 3



laikymo zona (15 vnt. konteineriu), antriniu zaliavu saugojimo aikstele, mechaninis atlieku apdorojimo
irenginys, filtrato rezervuaro siurblines ir surinkimo vietos alsuokliai (3 alsuokliai).

Oro meginius kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams atlikti 2018 m. rugsejo 13 d. ir
2018 m. rugsejo 17 d. paerne ir paimtu oro rneginiu kvapo koncentracijos laboratorinius tyrimus atliko
Laboratorija, kuri yra akredituota atlikti kvapo rneginiu paernima ir kvapo koncentracijos nustatyma
Lietuvos standarte LST EN 13725:2004+AC:2006 "Oro kokybe, Kvapo koncentracijos nustatymas
dinamine olfaktornetrija" numatytu metodu (2015 m. vasario 20 d. akreditavimo pazyrnejimas Nr.
LA.01.138).

Ismatuotos kvapo koncentracijos vertes is tarsos saltiniu sieke (Laboratorijos 2018 m. rugsejo
14 d. Kvapo koncentracijos nustatymo protokolas Nr. Ch 8132/2018-8136/2018):

- mechaninio atlieku apdorojimo irenginys (tarsos saltinis Nr. 001) - 983 OUE/m3;

- nuo antriniu zaliavu saugojimo aiksteles pavirsiaus - 232 OUE/m3;

- nuo degiuju atlieku laikymo zonos pavirsiaus - 6591 OUE/m3;

- filtrato rezervuaro siurblines alsuoklis - 259 OUE/m3;

- filtrato surinkimo vietos alsuoklis - 7921 OUE/m3 •
Ismatuota kvapo koncentracijos verte nuo atlieku laikymo aiksteles (atviros) pavrrsiaus

(Laboratorijos 2018 m. rugsejo 19 d. Kvapo koncentracijos nustatymo protokolas Nr. Ch 8257/2018) -
930UE/m3•

Atliekant kvapu sklaidos modeliavima, buvo numatyta, kad mechaninio atlieku apdorojimo
jrenginys (tarsos saltinis Nr. 001) dirba nuo 8 val. iki 12 val. darbo dienomis. ViS4 kitu tarsos kvapais
saltiniu emisiju kitimas laiko atzvilgiu yra be pertrukiu, t. y. 24 valandas per para visus metus.
Modeliuojant [rnones veiklos skleidziamo kvapo sklaida panaudoti vieneriu metu (2017 m.) laikotarpio
valandiniai Klaipedos meteorologijos stoties meteorologiniai duomenys (oro temperatura, vejo greitis,
vejo kryptis, debesuotumas, santykine dregme bei krituliu kiekis). Meteorologinius duomenis 2018 m.
balandzio 26 d. Pazyma apie hidrometeorologines salygas Nr. (5.58.-9)-B8-1100 pateike Lietuvos
hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. UAB .Klaipedos regiono atlieku tvarkymo
centras" skleidziamo kvapo sklaidos modeliavimas atliktas 2 m aukstyje virs zemes pavirsiaus taikant
98,08 procentili, 0 kvapo koncentraciju vidurkinimo laikas - 1 valanda.

NVSC Klaipedos departamento uzsakymu Laboratorija atliko AB .Klaipedos vanduo" ir AB
"Grigeo Klaipeda" nuoteku valymo [renginiu, UAB .Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras"
savartyno ir UAB "Branda LT" sumini kvapo sklaidos modeliavima, kuris parode, kad:

- del imoniu vykdomos veiklos kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos Toleikiu k., dalies
Gruceikiu k. ir Ketvergiq k., Klaipedos r. ore virsijo Lietuvos higienos normos HN 121:2010 "Kvapo
koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore" didziausi,! leidziam,! kvapo koncentracijos
ribintr verttr, t.y. 8 europini4 kvapo vienetq (OUE/m3).

Patikrinimo isvada:
Del UAB "Klaipedos regiono atliek4 tvarkymo centras" s'!vartyno vykdomos veiklos kvapo

koncentracija pietines Klaipedos miesto dalies, Toleikiq k. ir Ketvergi4, Klaipedos r. sav.,
gyvenamosios ir visuomenines paskirties pastatq aplinkos ore nevirsijo Lietuvos higienos normos HN
121:2010 "Kvapo koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore" didziausios leidziamos
kvapo koncentracijos ribines vertes, t.y. 8 europiniq kvapo vienet4 (OUE/m3).

Nurodymas: -

PRIDEDAMA:
1. UAB "Klaipedos regiono atliek4 tvarkymo centras" s,!vartyno Ketvergi4 g. 2, Dumpi4 k., Klaipedos
r., kvapo sklaidos modeliavimo zemelapis (2 m aukstyje virs zemes pavirsiaus), 1 lapas.
2. Nacionalines visuomenes sveikatos prieziuros laboratorijos 2018 m. rugsejo 14 d. Kvapo
koncentracijos nustatymo protokolas Nr. Ch 8132/2018-8136/2018, 1 lapas.

:; psI. 1.53



3. Nacionalines visuornenes sveikatos pneziuros laboratorijos 2018 m. rugsejo 19 d. Kvapo
koncentracijos nustatymo protokolas Nr. Ch 8257/2018,1 lapas.
4. AB .Klaipedos vanduo' ir AB "Grigeo Klaipeda' valymo irenginiu, UAB .Klaipedos regiono
atlieku tvarkymo centras" savartyno bei UAB "Branda LT" kvapo sklaidos modeliavimo zemelapis
(1,5 m aukstyje virs zemes pavirsiaus), I lapas.

Patikrinimo aktas surasytas 2 egzemplioriais.

Patikrino:
Klaipedos departamento
Visuomenes sveikatos saugos kontroles skyriaus vedeja Asta Slepetiene

Dalyvavo patikrinime:
UAB .Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras"
Ekologines infrastrukturos administravimo skyriaus
virsininko pavaduotojas

Su aktu susipazinau ir viena egzemplioriq gavau:

Gediminui Sendriui

(vadovo ar jo igalioto asmens pareigu pavadinimas)

(parasas)

(vardas ir pavarde)

(data)

Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kontrole vykdanciu pareigiinu veiksmai gali
biiti skundiiami Administraciniu bylu teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

3 psi. Is 3



UAB "Klalpedos regiono atlleku tvarkymo centras" savartynas, Dumpiai, Klalpedos r. say.
Maksimali 1 valandos kvapo koncentracija taikant 98,08 procentlll (2 m aukstyje virs zemes pavirSiaus)

Nacionaline vlsuornenes sveikatos prieziQros laboratorija



LIETITOS
;'i.-4CION.-JLINIS
AKREDITACIJOS
BIFRAS

TYRIMAI
ISOIIEe 17025 Nr. LA.01.138

NACIONALINE VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJA
Biudzetine [staiga, Zolyno g. 36, LT·10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (85) 210 4848

el. p. nvsp1@nvspl.lt,www.nvspl.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asrnenu registre, kodas 195551983

Cheminiu tyrimu skyrius
(skyrius)

Pus lapis 1 - 2

KVAPO KONCENTRACIJOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. Ch 8132/2018-8136/2018

201,8.m. rugsejo men. 14 d.

Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipedos departamentas,
Liepl! g. 17, Klaipeda

Uzsakovas, adresas:

Telefonas: 846410350 Faksas: 846410335 Sutarties / Uzsakymo Nr.: --=-10.::...1.::...1:..:8'-- _

Objekto pavadinimas, adresas: UAB "Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras" s'lvartynas, Dumpiq k., Klaipedos r.

Oro megini (-ius) paeme: Chemijos specialistas Tomas Murauskas
(pareigos, vardas ir pavarde)

Meginiot-iu) kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams
paernimo akto Nr.:

10118/ Ch 8132/2018-8136/2018 data: 2018-09-14

Oro megini (-ius) pristate: Chemijos specialistas Tomas Murauskas

Oro meginio (-iq) pristatyrno: data: 2018-09-13

(pareigos, vardas ir pavarde)

laikas: 1410-----------------
Oro meginio Anlinkos oro salygos

paemimo talpos Metodo tempe- atmos- vejo santyki-
tnris, paemimo vieta / registra- identifika- feros ne orodata, I pavadinimas cijos Nr. vimo zymuo ratura, slegis, greitis, dregme,laikas kodas "C kPa m/s

0/0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mechaninio atlieku

2018-09-13 apdorojimo 8682 LSTEN

922
2x~10 1 irenginys Ch 8132 8695 13725:2004 18,8 101,7 5 68

Tarsos saltinis +AC:2006
Nr.OOI

2018-09-13 Antriniu zaliavu 8676 LSTEN

937
2x~1O 1 saugojimo aikstele Ch 8133 8673 13725:2004 19,0 101,7 5 68

+AC:2006

2018-09-13 Degiuju atlieku 8690 LSTEN

945
2x~1O I laikymo zona Ch 8134 8752 13725:2004 17,4 101,7 5 68

(konteineris) +AC:2006

2018-09-13 Filtrato rezervuaro 8684 LSTEN

1000
2x~1O I siurblines alsuoklis Ch 8135 8704 13725:2004 18,7 101,7 5 68

+AC:2006

2018-09-13 Filtrato surinkimo 8755 LSTEN

1019
2x~1O I vietos alsuoklis Ch 8136 8746 13725:2004 18,6 101,7 5 68

+AC:2006

Oro meginiu kvapo koncentracijai nustatyti paernimo planas:

Kita uzsakovo pateikta informacija apie megini:

Dnera 0' yra Nr.: (3-124.80 E)BSV-21182 (2018-08-30)



CIl813212018-813612018 (CIl 813212018-('13612018) Puslapis 2-2

Oro megmio Oro meginio tyrimo ! Kvapo

talpos Analite Matavimo vnt. koncentracijos
registra- identifika- metoda zymuo rezultatas

nustatymo data,
cijos Nr. vimo kodas

laikas

1 2 3 4 5 6 7

Ch8132 8682 Kvapas LST EN 13725:2004 983 europiniai kvapo vienetai 2018-09-14
8695 +AC:2006 (OVE/m3) 936_953

Ch 8133 8676 Kvapas LST EN 13725:2004 232 europiniai kvapo vienetai 2018-09-14
8673 +AC:2006 (OVE/m3) 10°1_1016

Ch 8134 8690 Kvapas LST EN 13725:2004 6591 europiniai kvapo vienetai 2018-09-14
8752 +AC:2006 (OUE/m3) 102°_lO29

Ch 8135 8684 Kvapas LST EN 13725:2004 259 europiniai kvapo vienetai 2018-09-14
8704 +AC:2006 (OVE/m3) lO32_1046

Ch 8136 8755 Kvapas LST EN 13725:2004 7921 europiniai kvapo vienetai 2018-09-14
8746 +AC:2006 (OVE/m3) 1053_11°3

Vertintoju grupes nariu geometrinis vidurkis po retrospektyvaus patikrinimo ZITE = 1575,naudota sertifikuota pamatine medziaga
n-butanolis (60,8 ppm arba=umol/mol)

Tyrimu patalpos aplinkos salygos:
temperatura tyrimu pradzioje 22°C temperatura tyrimu pabaigoje -,2=.::3:_0C-=--__ CO2turio frakcija _<_0--'-,_15_% _

Irangos pavadinimas _T;::_0=-=-8:..__ GamyklinisNr. EO.8113 Irangos sprendimo riba 160VE/m3

Papildomi duomenys, pastabos: 1. !mant oro meginus nuo antriniq ialiavq saugojimo aiksteles (Ch 8133) ir degiqjq atliekq
laikyrno zonos (konteinerio) (Ch 8134) pavirsiq buvo naudotas ventiliuojamas kvapo meginiu paemimo gaubtas (dengiamas
pavirsiaus plotas lygus 0,5 nr', 0 sukuriamas srautas - 30 m3/(m2 x h)).
2. Imant oro meginius iSmatuotimikroklimato parametrai: mechaninio atliekq apdorojimo jrenginyje (tarsos saltinisNr. 001): srauto
greitis - 8,9 mls (N), temperatura - 18,9 °C (N); filtrato rezervuaro siurblines alsuoklyje: srauto greitis - 0,3 mls (N), temperatura -
22,1 °C (N); filtrato surinkimo vietos alsuoklyje: srauto greitis - 0,8 mls (N), temperatura -19,0 °C (N).

Tyrima (-us) atliko: Chemijos specialistas Tomas Murauskas _

Tvirtinu:
(pareigos, vardas ir pavarde, parasas)

1.N - neakredituotas metodas.

Paaiskinimai:
2. Tyrimu protokolas ar jo dalys (priedai) negali bilti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedejo
sutikimo.
3. Tyrimu rezultatai susiie tik su konkreciais istirtais meginiais,



LIE TlTOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIFRAS

TYRIMAI
ISOIlEe 17025 Nr. LA.01.l38

NACIONALINE VISUOMENES SVEIKATOS PRIEzIfJROS LABORATORIJA
Biudzetine istaiga, Zolyno g. 36, LT-10210Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848

el. p. nvspl@nvspl.lt, www.nvspl.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 195551983

Cheminiu tyrimu skyrius
(skyrius)

Pus lapis 1 - 2

KVAPO KONCENTRACIJOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. Ch 8257/2018

201.8.m. rugsejo men. l2. d.

Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipedos departamentas,
Liepq g. 17, Klaipeda

Uzsakovas, adresas:

Telefonas: 846410350 Faksas: 846410335 Sutarties I Uzsakymo Nr.: _10_2_3_7 _

Objekto pavadinimas, adresas: DAB "Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras" s,!vartynas, Dumpiq k., Klaipedos r.

Oro megini (-ius) paeme: Chemijos specialistas Tomas Murauskas
(pareigos, vardas ir pavarde)

Meginiot-iu) kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paemimo
akto Nr.:

102371 Ch 825712018 data: 2018-09-18

Oro megini (-ius) pristate: Chemijos specialistas Tomas Murauskas

Oro meginio (-iq) pristatymo: data: 2018-09-17

(pareigos, vardas ir pavarde)

laikas: 1700_______________ --

Oro megmio Aplinkos oro salygos

paemimo talpos Metodo tempe- atmos- vejo santyki-

data, tnris, paemimo vieta I registra- identifika- zymuo ratura, feros greitis, ne oro

laikas I pavadinimas cijos Nr. vimo °C slegis, m/s dregme,
kodas kPa 0/0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018-09-17 Atlieku laikymo 440 LSTEN

1155
2x-1O I aikstele (atvirai) Ch 8257 476 13725:2004 20,2 101,0 5 59

+AC:2006

Oro meginiu kvapo koncentracijai nustatyti paemimo planas: o nera 0" yra Nr.: (3-124.80 E)BSV-21182 (2018-08-30)

Kita uzsakovo pateikta informacija apie megini:

Oro meginio Oro megmlo tyrimo Kvapo

talpos Analite Matavimo vnt. koncentracij os
registra- identifika- metodo zymuo rezuItatas nustatymo data,
cijos Nr.

vimo kodas laikas

1 2 3 4 5 6 7

Ch 8257 440 Kvapas LST EN 13725:2004
93 europiniai kvapo vienetai 2018-09-18

476 +AC:2006 (ODE/m3) 1138 _1148

Vertintoju grupes nariu geometrinis vidurkis po retrospektyvaus patikrinimo ZlTE = 1524, naudota sertifikuota pamatine medziaga
n-butanolis (60,8 ppm arba = umol/mol)

Tyrimu patalpos aplinkos salygos:
temperatura tyrimu pradzioje 22°C temperatura tyrimu pabaigoje __22_O_c CO2 turio frakcija _<0-,'c_1_5_'Y<_o_

[ranges pavadinimas _Tc::...0.::........::-8 Gamyklinis Nr. EO.8113 Irangos sprendimo riba 160UE/m3



Cit 825712018 (CIl 825712018) Puslapis 2-2

Papildomi duomenys, pastabos: Imant oro megini buvo naudotas ventiliuojamas kvapo meginill paemimo gaubtas (dengiamas
pavirsiaus plotas lygus 0,5 m2, 0 sukuriamas srautas - 30 m3j(m2 x h)).

Tyrima (-us) atliko: Chemijos specialistas Tomas Murauskas
(pareigos, vardas ir pavarde),,~-'-

Tvirtinu:
(pareigos, vardas ir pavarde, parasas)

1.N - neakredituotasmetodas.

Paaiskinimai:
2. Tyrimu protokolas ar jo dalys (priedai) negali buti dauginami be skyriaus ir (arha) poskyrio vedejo
sutikimo.
3. Tyrimu rezultatai susije tik su konkreciais istirtais meginiais.
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16 PRIEDAS 

KVAPO KONCENTRACIJOS NUSTATYMO 
PROTOKOLAS NR. CH 6477/2020-6482/2020 

  







 

17 PRIEDAS 

SĄVARTYNO SKLEIDŽIAMŲ KVAPŲ SKLAIDOS 
APLINKOS ORE ŽEMĖLAPIS 

  





 

18 PRIEDAS 

AKUSTINIO TRIUKŠMO MATAVIMO PROTOKOLAI 

  



















 

19 PRIEDAS 

VEIKLOS SKLEIDŽIAMO TRIUKŠMO LYGIO 
MODELIAVIMO REZULTATAI 

  















 

20 PRIEDAS 

LR SAM 2013-12-04 RAŠTO „DĖL PSICHOGENINIŲ 
VEIKSNIŲ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI 
ĮVERTINIMO“ NR. (10.2.2.3-192)10-10232 KOPIJA 

  





 

21 PRIEDAS 

BRĖŽINYS SU NURODYTOMIS SANITARINĖS 
APSAUGOS ZONOS RIBOMIS 

  





 

22 PRIEDAS 

SĄVARTYNO FILTRATO VALYMO IR 
INFILTRACIJOS SISTEMOS SCHEMA, 

VERTIKALIOS SĄVARTYNO INFILTRACIJOS 
SISTEMOS SCHEMA BEI INFILTRAVIMO ŠULINIŲ 

KONSTRUKCIJOS ESKIZAS 

  



0 2016-08-01  Statybos leidimui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Klaipėdos regiono sąvartyno uždarymas Dumpių k.,
Ketvergių g. 2, žemės sklype kad. Nr. 5544/0007:373

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos V. Pavardė Parašai Data
00 KLAIPĖDOS REGIONO SĄVARTYNO UŽDARYMAS25438 PV A. Rainiene 2016-08

Inž. J. Bartišiūtė 2016-08 BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

Inž. V. Dūdienė 2016-08 SĄVARTYNO FILTRATO  VALYMO  IR INFILTRACIJOS
SISTEMOS  SCHEMA 0

ETAPAS STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

TP UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centras                            16-23-00-TP-BD.B-11 1 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Apsauginis griovys

Apsauginis g
riovys

M
elioracijos griovys

Į gamtinę aplinką

Ditupės upelį

Į AB "Klaipėdos vanduo"
valymo įrenginius

Esama sąvartyno
filtrato kaupykla

Esama paviršinio
vandens srauto
uždarymo sklendė

Esama paviršinio
vandens srauto
uždarymo sklendė

Esama paviršinio vandens
monitoringo vieta

 SĄVARTYNO FILTRATO  VALYMO  IR INFILTRACIJOS SISTEMOS  APRAŠYMAS

1. Surinktas filtratas per filtrato šulinius ir siurblines nuvedami į 300 m3 talpos filtrato
kaupyklą. Rezervuare gali būti kaupiamos 2-3 dienų filtratas.

2. Šiuo metu iš filtrato kaupyklos nuotekos nuvedamos į AB "Klaipėdos vanduo"
valymo įrenginius pagal tarpusavio sutartį.

3. Ateityje numatoma sąvartyno filtratą nuvesti į UAB KRATC filtrato valymo
įrenginius, veikiančius atvirkštinės osmozės principu. Filtrato valymo įrenginiai yra
įrengti pagal atskirą projektą.

4. Šiuo metu vykdoma filtrato valymo schema: - 1 (filtrato kaupykla), - 1' (AB
"Klaipėdos vanduo" valymo įrenginiai).

5. Numatoma filtrato valymo sistema pagal jau parengtą projektą: - 1 (filtrato kaupykla),
- 2 (atvirkštinės osmosės įrenginys), - 3 (permeato  valymo nuo likutinio azoto amonio
įrenginys), - 4 (išvalytas permeatas išleidžiamas į apsauginį griovį, iš jo į gamtinę
aplinką).

6. Susidariusio koncentrato šalinimo schema pagal jau parengtą projektą: - 2
(atvirkštinės osmosės įrenginys), - 5 (koncentrato talpa), - 6 (srauto paskirstymo šulinys),
- 7 (infiltracija į sąvartyno kaupą per infiltracijos šulinius).

7. Susidariusių dujų valymo schema pagal jau parengtą projektą: - 2 (atvirkštinės
osmosės įrenginys), - 8 (degazacijos produktų valymo įrenginys (biofiltras)).

8. Susidariusio biofiltro drenažo šalinimo schema pagal jau parengtą projektą: - 8
(degazacijos produktų valymo įrenginys (biofiltras)), - 9 (per drenažo siurblinę, susidaręs
dreanažas grąžinamas į filtrato kaupyklą ir koncentrato talpą).

SĄVARTYNO KAUPO DUGNO EKSPLIKACIJA

Nr. plane Pavadinimas Plotas, m2 Pastaba

01 Klaipėdos regiono sąvartyno bendras dugnas 103 103 pagal techninį projektą

01-1a 1-os sekcijos dugnas 18 167 esamas

01-1b 1-os sekcijos dugnas 10 000 esamas

01-2a 2-os sekcijos dugnas 21 880 esamas

01-2b 2-os sekcijos dugnas 15 000 esamas

01-3a 3-ios sekcijos dugnas 18 334 numatoma atskiru projektu

01-3b 3-ios sekcijos dugnas 10 000 numatoma atskiru projektu

01-3c 3-ios sekcijos dugnas -  statybinių atliekų turinčių asbesto,
šalinimas

9 722 esamas

Esama požeminio vandens
monitoringo vieta

Esama požeminio
vandens
monitoringo vieta

Esama požeminio vandens
monitoringo vieta

Esama požeminio vandens
monitoringo vieta

Esama požeminio vandens
monitoringo vieta Esama filtrato

monitoringo vieta

Q vid.= 58,02 m3/d

Esama paviršinio vandens
monitoringo vieta

Į UAB KRATC

filtrato valymo

įrenginius
Q=7m3/h
Q vid.= 168,0 m3/d

Išvalyto filtrato
monitoringo vieta

Atvirkštinės osmosės įrenginys

permeatas

Q=5,25m3/h
Q vid.= 126,0 m3/d

Permeato valymo nuo likutinio
azoto amonio įrenginys

išvalytas permeatas

Q=1,75 m3/h
Q vid.= 42,0 m3/d

Koncentrato talpa, 50m3

Srauto paskirstymo šulinys

Q=600 m3/h
Q vid.= 14 400 m3/d

Degazacijos produktų valymo įrenginys

į orą

Filtratas iš sąvartyno

Esama požeminio vandens
monitoringo vieta

koncentratas

drenažas

drenažas

dujos

konc.

infiltracija

infiltracija

infiltracija

infiltracija

infiltracija

1

2

3

4

56

7
8

9

1'

01-1b

01-1a

01-2b

01-3a

01-3c

01-2a

01-3b

L

1

L

1

L

1



4.2. Savartyno vandens balanso sistemos techiniu parametru parinkimas

Pradiniai duomenys :

Eil. Pavadinimas Mato vnt. Reiksme
Nr.

1 Nasumas
rrr'rh 1,75
rrr'rrn 15300

2 Darbo rezimas val/pan! 24
3 Sistemos valdymas Automatinis

[vertinant tai, kad savartyno kaupas turi perdengimus ir koncentrato uzterstumas organinemis
medziagomis yra didelis, parenkame vertikalia savartyno infiltracine sistema su didelio
skersmens suliniu sistema (DN200 - DN1200).

[vertinant savartyno kaupo auksti ir atlieku sudeti, numatome triju lygiu vertikalia savartyno
infiltracine sistema su didelio skersmens suliniu sistema (DN200).
Zcmiau pateikiamas vertikaliu suliniu naudojimas, esant 3 savartyno sluoksniams.

Apatinis sluoksnis
6m

Virsutinis sluoksnis
3m

Vidurinis sluoksnis
6m

s
co

S"lvartyno dugnas

Infiltracijos procesa apsprendzia savartyno kaupo hidraulinis laidumas ir infiltravimo suliniu
infiltravimo spindulys.
AI-Yousfi (1992) pasiule formule pagal kuria apskaiciuojamas infiltracijos lauko spindulys
priklausomai nuo sulinio spindulio.

rKR = __w_

K r

Lapas LaplJ
SV-2015/29- TDP- TI-AR

25 36

Vertikalios sąvartyno infiltracijos sistemos schema
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VIEŠINIMO DOKUMENTAI 

 



 

 

 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 

direktoriui Robertui Petraičiui 

Kalvarijų g. 153, Vilnius. 

  2020-12-01 Nr. 20-297 

Į  

 

PROTOKOLAS DĖL VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO SU POVEIKIO VISUOMENĖS 

SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA 

PVSV ataskaitos rengėjas UAB „Ekosistema“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011-05-13 įsakyme Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  

atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2011, 61-

2923; 2012, Nr. 71-3682; TAR, 2014, Nr. 2014-07784; 2016 Nr. 2016-6066; 2019, Nr. 2019-

19479) nustatytais reikalavimais dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo procese, tinkamai ir laiku paviešino informaciją apie parengtą UAB Klaipėdos 

regiono atliekų tvarkymo centras vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos, adresu Ketvergių g. 2, 
Dumpiai, Klaipėdos r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą: 

- skelbimas patalpintas 2020-10-24 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ ir 

Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ (puslapių su skelbimais kopijos pridedamos); 

- 2020-10-22 registruotas skelbimas į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų 
seniūnijos skelbimų lentą (skelbimo turinys su gavimo žyma pridedamas); 

- 2020-10-23 el. paštu nusiųstas skelbimas į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (rašto 

kopija pridedama); 

- 2020-10-22 paskelbė skelbimo tekstą ir PVSV ataskaitą UAB „Ekosistema“ tinklalapyje 
www.ekosistema.lt (kopija pridedama)). 

PVSV ataskaita buvo viešai eksponuojama ne mažiau kaip 10 darbo dienų Dovilų seniūnijos 

administracinėse patalpose, esančiose Ketvergių g. 2, Dumpiai, Klaipėdos r. sav. Raštas apie 

PVSV ataskaitos viešą ekspoziciją pridedamas. Pasiūlymų dėl PVSV ataskaitos viešinimo 

laikotarpiu sulaukta nebuvo. 

PVSV ataskaita viešai skelbta ir toliau bus eksponuojama UAB „Ekosistema“ tinklapyje viso 
PVSV procedūrų vykdymo laikotarpiu. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (TAR, 2020-02-26, Nr. 4023; galiojanti 

redakcija) bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

rekomendacijomis, susirinkimas 2020-11-16 17.00 val. įvyko nuotoliniu būdu (rašto kopija dėl 

susirinkimo vykdymo datos ir aplinkybių suderinimo su Dovilų seniūnija pridedama). Nuotolinio 

susirinkimo vaizdo transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/81872685851. Susirinkimo 
protokolas pridedamas. 

http://www.ekosistema.lt/
https://us02web.zoom.us/j/81872685851


 

Registracijos adresas:  tel.: (8 46) 43 04 63 PVM mok. kodas LT400166314; įm. kodas 140016636 
Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipėda tel./faksas: (8 46) 43 04 69 Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT63 7044 0600 0050 0745 
Adresas korespondencijai: mob.: (8 698) 47300 AB SEB bankas, kodas 70440 

Pašto dėžutė Nr. 661, LT-94008 Klaipėda-15 el. paštas: info@ekosistema.lt 

 

Pagal susirinkimo metu suinteresuotos visuomenės atstovų išsakytas pastabas PVSV ataskaita 

papildyta sekančiai: 

- 3.3 punktas (22 spl.) papildytas informacija apie nuotekų valymo įrenginių paleidimo 
procedūras; 

- 3.3 punktas (22 psl.) papildytas informacija apie UAB „Feriatus“ vykdomą veiklą; 

- 5.2 punktas (48 psl.) papildytas nuoroda į kvapų prevencijos priemonių pasirinkimo 

šaltinį. 

- 5.2 punktas (50 psl.) papildytas 7 lentele, kurioje nurodyti kvapų šaltinių suvesties 
duomenys. 

- 6 punktas (61 psl.) papildytas PŪV metu numatomomis įgyvendinti priemonėmis, kurias 

veiklos vykdytojas įsipareigojo įdiegti viešo susirinkimo metu. 

Informuojame, jog po 2020-11-16 surengto viešo supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo 

dienos suinteresuota visuomenė dėl viešo supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo 

Protokolo nesikreipė ir pastabų nepateikė, o taip pat per 10 darbo dienų nuo viešo susirinkimo 

dienos nebuvo sulaukta pasiūlymų dėl PVSV ataskaitos. Konstatuojama, jog viešinimo 

procedūros atliktos, o PVSV ataskaita teikiama derinimui į Nacionalinį visuomenės sveikatos 
centrą. 

PRIDEDAMA: 

1. Visuomenės informavimo dokumentai, 14 lapų, 1 egz. 

2. 1 priedas. Visuomenės supažindinimo susirinkimo nuotolinės internetinės vaizdo 

transliacijos įrašas. 

Direktorius Marius Šileika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengė: S. Kupšienė,  (8 46)  43 04 63, 

el. paštas: simona@ekosistema.lt. 

mailto:simona@ekosistema.lt
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Lietuvos  aidas  Nr. 38

2020 10 24 – 31 Nr. 38 SKELBIMAI

 

vadovaujantis

Elektroninis paštas fondas@aidas.lt
Telefonas +370 65175795

Masinės informacijos priemonės steigimo liudijimas Nr. 210, išd. 1990 m. gegužės 7 d. 

Įmo nės ko das 124861759. Tiražas 7000 egz. 
Įregistravimo data 1999 m. gegužės 10 d.
At . sąsk. LT484010042402801262 DNB. Ban ko ko das 40100 
Adresas korespondencijai Pilies g. 18-3B, Vilnius

Vy r. re daktorė Rasa Pilvelytė-Čemeškienė, tel. +370 698 11105

Visa medžiaga, pateikta „Lietuvos aide“, – VšĮ „Lietuvos aido“ fondas nuosavybė. Ją kopijuoti, per spaus din ti ir platinti be VšĮ „Lietuvos aido“ fondas 
sutikimo draudžiama. Au to rių nuo mo nė ne bū ti nai su tam pa su re dak ci jos nuo mo ne. Re dak ci ja pa si lie ka tei sę rank raščius trum pin ti ir re da guo ti; 
rankraščiai autoriams negrąžinami. Už spaus di na mus laiš kus bei nuotraukas ho no ra rų ne mo ka me. Už rek la mos tu ri nį ir kal bą re dak ci ja ne at sa ko. 
Už dienraštyje publikuojamas medžiagas atsako autoriai. Rinko ir maketavo VšĮ „Lietuvos aido“ fondas techninis centras: vad. Loreta Nikolenkienė. 
Spausdina UAB Vakarų spaustuvė

Bendradarbiai:  Vytautas Baškys, Juozas Elekšis, prof. Jonas Grigas, Alfonsas Kairys,  
Algirdas Kavaliauskas, Vytautas Kuprys, Jeronimas Laucius, Jonas Laurinavičius,  
dr.  A lgirdas  M atulevič ius,  dr.  Egidi jus  M ažintas,   Regina Kuzmaitė –
Norkevičienė, Julius Norkevičius, Jonas Adolfas Patriubavičius, Arnoldas 
Piročkinas, Stasys Prakapas, dr.Juozas Račkauskas, I rena Ramaneckienė, 
Birutė Silevičienė,  Ričardas Simonaitis, Leonas Stepanauskas, Ona Striškienė, Povilas Šimkavičius, 
Vladimiras Trukšinas, Irena Tumavičiūtė, Vladas Turčinavičius, Albertas Vaidila, dr.Aldona Vasiliauskienė,   
Lidija Veličkaitė, Vaclovas Volkus, prof. Ona Voverienė, Vytautas Žeimantas, Kazys Kęstutis Šiaulytis, Juozas 
Brazauskas, Virginija Bortkevičienė, Česlovas Iškauskas, Rimvydas Laužikas, Juozas Prasauskas, Zigmas 
Tamakauskas ir kt.

Valstybės laikraštis "Lietuvos aidas"
Leidėjas Viešoji įstaiga "Lietuvos  aido" fondas

Psl. 4



2020 m. spalio 24 d., šeštadienis2020 m. spalio 24 d., šeštadienis    Nr. 80 (9913) Nr. 80 (9913) 88
Aktualija

Policijos pareigūnai – seniūnijose: 
dirbs arčiau žmogaus

„Policijos pareigūnai reguliariai aplan-
kys visas seniūnijas, išklausys ir įsigilins į 
aktualias vietos problemas, gyventojai turės 
galimybę reguliariai ir patogiai pabendrauti su 
pareigūnais“, – sakė Klaipėdos rajono polici-
jos komisariato viršininkė R. Stasiulaitienė. 

Nuo šio 
rudens Klai-
pėdos rajone 
jau vyksta 
pirmieji polici-
jos pareigūnų 
susitikimai su 
gyventojais 
kaimiškose 
vietovėse. Pa-
reigūnai iš 
anksto nusta-
tytu ir paskelb-
tu laiku seniū-
nijų patalpose 
aptarnauja 
atvykstančius 
žmones. Taip 
aktyvinama 
veikla, susijusi 
su kaimiškųjų 
vietovių gyven-
tojų saugumo 
užtikrinimu. 

Informacija apie 
parengtą planuojamos 

ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo 

ataskaitą
1. Planuojamos ūkinės 

veiklos (toliau – PŪV) organi-
zatorius: UAB Klaipėdos re-
giono atliekų tvarkymo cent-
ras, įm. k. 163743744, Liepų 
g. 15, Klaipėda, tel. (8 46) 
300106, faks. (8 46) 300105, 
kratc@kratc.lt. 2. Poveikio vi-
suomenės sveikatai vertinimo 
(toliau – PVSV) ataskaitos 
rengėjas: UAB „Ekosistema“, 
įm. k. 140016636, Taikos 
pr. 119, Klaipėda, tel. (8 46) 
430463, faks. (8 46) 430469, 
simona@ekosistema.lt. 3. 
PŪV pavadinimas, vieta: 
Klaipėdos regioninio sąvar-
tyno eksploatacija ir plėtra; 
Ketvergių g. 2, Dumpių k., 
Klaipėdos r. 4. Trumpas PŪV 
aprašymas: Sąvartyno kaupo 
užpildymui, numatoma įrengti 
III sąvartyno sekciją. Planuo-
jama teritorijos viduje vykdyti 
statybinių ir didžiųjų atliekų 
tvarkymo veiklą. Nepavojingų 
atliekų, turinčių energetinę 
vertę, laikiną laikymą numa-
toma vykdyti sąvartyno kaupo 
atskiroje dalyje. Dėl šių veik-
lų priimamų atliekų sudėtis, 
metinis kiekis, atvykstančio 
transporto srautai nesikeis. 
Atliekamas vertinimas dėl po-
veikio visuomenės sveikatai, 
formuojama sanitarinės ap-
saugos zona. 5. Viešai PVSV 
ataskaita eksponuojama: 1) 
Dovilų seniūnijos adminis-
tracinėse patalpose (Lašupio 
g. 1A, Dovilai, Klaipėdos 
r.); 2) UAB „Ekosistema“ 
(Taikos pr. 119, Klaipėda). 
Susipažinti su ja galima darbo 
dienomis nuo 2020-10-26 iki 
2020-11-10 imtinai; I-V: 08-
12 ir 13-15 val. 3) Skelbiama 
www.ekosistema.lt. 6. Viešo 
visuomenės supažindinimo su 
PVSV ataskaita susirinkimas 
įvyks 2020-11-16, 17 val. 
Dovilų seniūnijos adminis-
tracinėse patalpose (Lašupio 
g. 1A, Dovilai, Klaipėdos 
r.). Klaipėdos rajono savival-
dybės administracijai taikant 
koronaviruso infekcijos CO-
VID-19 prevencijos priemo-
nes ir dėl galimo ligos plitimo 
apribojus susirinkimų orga-
nizavimo laisvę, susirinkimo 
forma bus keičiama į nuoto-
linę. Nuotolinio susirinkimo 
vaizdo transliacijos, įvyksian-
čios 2020-11-16, 17 val., ak-
tyvi nuoroda: https://us02web.
zoom.us/j/81872685851. Ki-
lus klausimams dėl prisijun-
gimo skambinti tel. 8 614 
01336. 7. Visuomenė pa-
siūlymus PVSV ataskaitos 
klausimais gali teikti iki viešo 
visuomenės supažindinimo 
su PVSV ataskaita susirinki-
mo: asmeniškai ir registruotu 
laišku – UAB „Ekosistema“, 
adresu: Taikos pr. 119, Klai-
pėda arba el. p. simona@
ekosistema.lt. 8. Sprendimą 
dėl PŪV galimybių priima 
Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras, Kalvarijų 
g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 212 
4098, info@nvsc.lt.

PAREIGŪNŲ DARBO GRAFIKAS 
SENIŪNIJOSE
 Sendvario ir Kretingalės seniūnijos 

priskirtos P. Šunokui ir D. Pipirie-
nei. Sendvario seniūnijoje parei-
gūnai lankosi antradieniais nuo 10 
iki 12 val. Kretingalės – ketvirtadie-
niais nuo 10 iki 12 val.

 Priekulės, Agluonėnų ir Dovilų 
seniūnijos priskirtos R. Stankienei ir 
R. Matevičienei. Dovilų seniūnijoje 
dirba antradieniais nuo 10 iki 12 

val. Priekulės seniūnijoje – trečia-
dieniais nuo 10 iki 12 val. Agluo-
nėnų – ketvirtadieniais nuo 10 iki 
12 val.

 Endriejavo, Veiviržėnų, Judrėnų, 
Vėžaičių seniūnijos priskirtos E. Gre-
viui ir A. Zbarauskienei. Veiviržėnų 
seniūnijoje dirba antradieniais nuo 
10 iki 12 val. Judrėnų – trečiadie-
niais nuo 10 iki 12 val. Endriejavo – 
ketvirtadieniais nuo 10 iki 12 val. 
Vėžaičių – penktadieniais nuo 10 
iki 12 val.

Dvi valandas per savaitę
Pareigūnai atvyksta į 9 iš 

11 rajono seniūnijų. Nebūna tik 
Gargždų ir Dauparų–Kvietinių 
seniūnijose, nes tiek gargždiš-
kiams, tiek Dauparų–Kvietinių 
seniūnijos gyventojams patogiau 
tiesiai užsukti į komisariatą, kuris 
įsikūręs visai šalia, Klaipėdos g. 
80, Gargžduose. Kitoms seniū-
nijoms yra priskirti konkretūs 
pareigūnai, tačiau, pasak Klaipė-
dos rajono policijos komisariato 
viršininkės Rasos Stasiulaitienės, 
jie gali keistis.

R. Stasiulaitienė „Bangai“ 
pasakojo, jog, aptariant veiklos 
organizavimą su seniūnais, pasi-
rinktas buvo būtent aktyvusis gy-
ventojų aptarnavimo modelis. Tai 
reiškia, kad policijos pareigūnai 
kiekvienoje kaimiškoje seniūnijo-
je lankysis kiekvieną savaitę ir po 
dvi valandas skirs gyventojams 
aptarnauti. „Jei seniūnijoje inte-
resantų nėra, pareigūnai, kaip ir 
visada, vykdytų eismo saugumo, 
vairuotojų neblaivumo kontrolę, 
tikrintų smurto artimoje aplin-
koje rizikos asmenis ir policijos 
rizikos asmenų sąraše esančius 
asmenis, stebėtų nepilnamečių 
ar kitų probleminių asmenų pa-
mėgtas susibūrimo vietas – prie 
vandens telkinių, poilsiavietėse, 
mokyklų prieigose, kaip visa-
da, ypač vasarą, dalyvautų ir 
užtikrintų tvarką masiniuose 
renginiuose. Gavę informacijos, 
kad atvyko žmogus, norintis 
pabendrauti, policijos pareigūnai 
vyktų į seniūnijos patalpas“, – 
dėstė R. Stasiulaitienė. Anot jos, 
apie tokį policijos veiklos modelį 
informuoja nustatytos formos 
skelbimai, taikyti jį planuojama 
6 mėnesius.

Ragina bendradarbiauti
Visas minėtas funkcijas vyk-

do Reagavimo ir Veiklos sky-
rių pareigūnai, kurie reaguoja 
į gaunamus pranešimus, tiria 
teisės pažeidimus ir nusikaltimus, 
gyventojų pareiškimus. O ben-
druomenės pareigūnai atsakingi 
už tarpinstitucinių pasitarimų 
organizavimą, kuriuose įvairūs 

socialiniai partneriai sprendžia 
aktualias seniūnijoms problemas. 
Taip pat jiems priskirtas bendra-
vimo įrankių su aktyviausiais 
seniūnijų gyventojais kūrimas 
virtualioje erdvėje ir operatyvus 
informacijos apie problemas pa-
teikimas Veiklos ir Reagavimo 
padaliniams.

Policijos pareigūnai ragina 
žmones bendradarbiauti, keistis 
informacija aktualiais saugios 
aplinkos kūrimo klausimais, nes 
efektyviam veiklos vykdymui 
labai svarbus grįžtamasis ryšys 
iš gyventojų.

Endriejavo seniūnijos seniūnė 
Laimutė Šunokienė pasakojo, kad 
policijos pareigūnai į seniūniją 
atvažiuoja kiekvieną ketvirtadienį 
nuo 10 val. „Labai džiaugiamės 
tuo. Anksčiau, prieš 3–4 metus, 
dirbdavo įgaliotinis, žmonės buvo 
pripratę prie šios tvarkos, tačiau 
vyko pertvarka, ir jo neliko. 
Dabar vėl parodomas dėmesys 
kaimui ir jo žmonėms. Mies-
tuose dažniau matyti policijos 
ekipažai, o kaimuose rečiau. Dėl 
to policijos pareigūnų reguliarūs 
vizitai seniūnijose labai prasmin-
gi. Kaimo žmogui paprasčiau at-
eiti ir akis į akį pareigūnui kažką 
papasakoti nei skambinti 112 ar 
rašyti elektroninius laiškus“, – 
įsitikinusi L. Šunokienė.

Pašnekovė atkreipė dėmesį, 
kad jų seniūnija pakankamai 
rami, gyventojai sėslūs, ramūs, 
tad kol kas į pareigūnus, dirban-
čius pagal grafiką seniūnijoje, 
mažai kas kreipiasi. Kita vertus, 
anot jos, daugelis baiminasi ir 
koronaviruso, tad stengiasi ver-
čiau likti namuose, nesiblaškyti 
po įstaigas. Jei pareigūnams se-
niūnijoje darbo nėra, tuomet jie 
važinėjasi gatvėmis, apsilanko 
kaimuose, prižiūri viešąją tvarką.

Seniūnai nauda neabejoja
„Vėl arčiau žmonių. Tikimės, 

kad prigis ši praktika, kai pareigū-
nai atvyksta dirbti į seniūnijas“, – 
sako priemiestinės Sendvario 
seniūnijos seniūnė Loreta Urbutė. 
„Mums priskirtas pareigūnas 
Petras Šunokas ir bendruomenės 
pareigūnė Diana Pipirienė seniū-

nijoje lankosi antradieniais nuo 
10 iki 12 val. Praėjusią savaitę 
kaip tik aptarėme bendradarbia-
vimo galimybes. Nusprendėme, 
kad bus vykdoma ir prevencija, 
ir priimami gyventojai vietoje. 
Mums taip pat naudinga pasikon-
sultuoti dėl saugumo seniūnijoje 
užtikrinimo, sunkiasvorių trans-
porto priemonių eismo, greičio, 
tvarkos, švaros aktualijų, juk 
statybos Sendvario seniūnijoje 
nesustoja“, – pastebi L. Urbutė. 
Jei vyksta į globojamas šeimas, 
taip pat pasitelkia pareigūnus. 

policijos pareigūnų ir vietos gy-
ventojų ryšį: „Manome, kad ga-
limybė bendrauti tiesiogiai palen-
gvins pareigūnų darbą ir suteiks 
gyventojams didesnį saugumo 
bei pasitikėjimo jausmą. Tikime, 
kad šis sprendimas turės teigia-
mos įtakos vietos savivaldai, ir 
pareigūnai taps seniūnijos ben-
druomenės dalimi. Tik įsiliejus į 
bendruomenės gyvenimą, galima 
taikyti prevencines priemones, 
siekiant užkirsti kelią opių prob-
lemų atsiradimui.“

Veiviržėnų seniūnijos seniūnė 
Edita Sluckienė sako pareigūnų 
laukianti kiekvieną antradienį. 
Anot jos, dabar visos problemos 
išsprendžiamos vietoje, paimami 
pareiškimai ir t. t. Jei žmogus pats 
atvykti negali ir apie tai prane-
ša, policijos ekipažas nuvyksta. 
„Man pačiai nebereikia važiuo-
ti. Tik visus skundus surašau, 
perduodu. Tad man palengvėjo 
darbas“, – kalbėjo E. Sluckienė.

Veikia prevenciškai
Endriejavo seniūnaitijos se-

niūnaitė Aldona Paulauskienė 
„Bangai“ sakė labai teigiamai 
vertinanti permainas, kuomet pa-
reigūnai dažniau lankysis seniūni-
joje: „Juk kiekviename kaime yra 
vadinamasis „elitas“, kuris trikdo 
viešąją tvarką, geria viešojoje 
vietoje. O vien pravažiuojantis 
policijos automobilis jau veikia 
kaip drausminanti priemonė. 
Kuo policijos pareigūnai arčiau 
žmonių, tuo daugiau tvarkos. 
Žmonės džiaugiasi“, – teigė A. 
Paulauskienė. 

Gargždų ketvirtosios seniūnai-
tijos seniūnaitis Vaclovas Griušys 
taip pat antrino ir džiaugėsi, jog 
pareigūnai sugrįžta į kaimiškąsias 
seniūnijas ir konsultuos gyven-
tojus jiems rūpimais klausimais: 
„Aišku, policijos pasigendame ir 
mieste. Šiuo metu Gargžduose 
vykdoma daug darbų, gatvės 
iškastos, pakeistas eismas, tačiau 
žmonės nepaiso kelio ženklų, 
stato automobilius, kur stovėti ir 
sustoti draudžiama. Labai reikia 
pareigūnų.“

Kretingalės seniūnaitijos se-
niūnaitė Regina Baranauskienė 
nedvejodama atsakė, kad puikiai 
vertina pareigūnų sugrąžinimą 
į seniūnijas. „Būna, jog nežinai 
žmogus, ar 112 skambinti, ar 
118. O dabar paprasta, nori ką 
nors išsiaiškinti, pasikonsultuo-
ti – ateini tiesiai pas pareigūną. 
Anksčiau Kretingalėje būdavo 
daugiau bėdų dėl triukšmavimo, 
girtavimo, dabar lyg ir viskas 
ramu“, – pasakojo seniūnaitė R. 
Baranauskienė.

Agnė ADOMAITĖ
A. VALAIČIO nuotr.

Seniūnė atkreipė dėmesį, kad 
panaikinus įgaliotinius seniūnijos 
ir policijos bendradarbiavimas 
visada buvo glaudus: „Atotrūkio 
nebuvo. Jei tik kreipdavomės ar 
skambučiu, ar elektroniniu paštu, 
Klaipėdos rajono policijos komi-
sariato viršininkė R. Stasiulaitienė 
visada operatyviai sureaguodavo. 
Dėl to problemos nebuvo. Tačiau 
dabar bus paprasčiau žmonėms, 
čia gyvenantiesiems, kurie galės 
prireikus pasikonsultuoti, juk 
šeimų daug, tad ir situacijų yra 
visokių.“

Vėžaičių seniūnijos seniūnas 
Alvydas Mockus taip pat tvirtino 
teigiamai vertinantis stiprėjantį 
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Laba diena,

Teikiame Jums skelbimą su informacija apie parengtą UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 
vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos, adresu Ketvergių g. 2, Dumpiai, Klaipėdos r. sav., poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Prašau patvirtinti pranešimo gavimą.

Gražios dienos.

Pagarbiai,
UAB "Ekosistema" inžinierė
Simona Kupšienė
mob.: 861401336
el. paštas: simona@ekosistema.lt
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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 
direktoriui Robertui Petraičiui 
Kalvarijų g. 153, Vilnius 
El. paštu: info@nvsc.lt. 

2020-10-23 Nr.20-250 
Į  
 

DĖL SKELBIMO APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI 
VERTINIMO ATASKAITĄ 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-05-13 įsakymo Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ 
(Žin., 2011, 61-2923; aktuali redakcija) 7.4 punktu, teikiame Jums skelbimą su informacija apie 
parengtą UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos, 
adresu Ketvergių g. 2, Dumpiai, Klaipėdos r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - 
PVSV) ataskaitą. 

PRIDEDAMA: 
Skelbimas su informacija apie parengtą PŪV PVSV ataskaitą, 1 lapas, 1 egz. 

Direktorius Marius Šileika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originalas nebus siunčiamas. 
 
 
 
 
 
Rengė: S. Kupšienė,  (8 46)  43 04 63, 
el. paštas: simona@ekosistema.lt. 



INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 
VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ 

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:  

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, įm. k. 163743744, Liepų g. 15, Klaipėda,  
LT-92138 Klaipėdos m. sav. tel.: (8 46) 300 106, faks.: (8 46) 300 105, kratc@kratc.lt.  

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:  

UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.  
tel.: (8 46) 430 463, faks.: (8 46) 430 469, simona@ekosistema.lt.  

3. PŪV pavadinimas, vieta:  

Klaipėdos regioninio sąvartyno eksploatacija ir plėtra; Ketvergių g. 2, Dumpių k., LT-95398 
Klaipėdos r. sav. 

4. Trumpas PŪV aprašymas:  

Sąvartyno kaupo užpildymui, numatoma įrengti III-iąją sąvartyno sekciją. Planuojama teritorijos 
viduje vykdyti statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymo veiklą. Nepavojingų atliekų, turinčių 
energetinę vertę, laikiną laikymą numatoma vykdyti sąvartyno kaupo atskiroje dalyje. Dėl šių 
veiklų priimamų atliekų sudėtis, metinis kiekis, atvykstančio transporto srautai nesikeis. Atliekamas 
vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinė apsaugos zona. 

5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama:  

1) Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose (Lašupio g. 1A, Dovilai, Klaipėdos r. sav.); 

2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda).  

Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2020-10-26 iki 2020-11-10 imtinai; I-V: 08-12 ir  
13-15 val.  

3) PVSV ataskaita skelbiama interneto svetainėje: http://www.ekosistema.lt/. 

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2020-11-16, 17 val. 
Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose (Lašupio g. 1A, Dovilai, Klaipėdos r.). Klaipėdos 
rajono savivaldybės administracijai taikant koronaviruso infekcijos COVID-19 prevencijos 
priemones ir dėl galimo ligos plitimo apribojus susirinkimų organizavimo laisvę, susirinkimo forma 
bus keičiama į nuotolinę. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos, įvyksiančios 2020-11-16, 17 
val., aktyvi nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/81872685851. Kilus klausimams dėl prisijungimo 
skambinti tel.: (8 614) 01336.  

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės 
supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - 
UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 
153, Vilnius, LT-08532 Vilniaus m. sav., tel.: (8 5) 212 4098, info@nvsc.lt. 



Apie mus NaujienosPaslaugosAtlikti darbaiKontaktai
Naujienos 

Informacija apie parengtą PŪV PVSV ataskaitą Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijoje

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (įmonės kodas 163743744), Liepų g. 15, 
Klaipėda, LT-92138 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 300 106, faks.: (8 46) 300 105, el. paštas: 
kratc@kratc.lt.

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:
UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. 
sav., tel.: (8 46) 430 463, faks.: (8 46) 430 469, el. paštas: simona@ekosistema.lt.

3. PŪV pavadinimas, vieta:
Klaipėdos regioninio sąvartyno eksploatacija ir plėtra; Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., 
LT-95398 Klaipėdos r. sav.

4. Trumpas PŪV aprašymas:
Sąvartyno kaupo užpildymui, numatoma įrengti III-iąją sąvartyno sekciją. Planuojama teritorijos 
viduje vykdyti statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymo veiklą. Nepavojingų atliekų, turinčių 
energetinę vertę, laikiną laikymą numatoma vykdyti sąvartyno kaupo atskiroje dalyje. Dėl šių 
veiklų priimamų atliekų sudėtis, metinis kiekis, atvykstančio transporto srautai nesikeis. 
Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinė apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama:
1) Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose (Lasupio g. 1A, Dovilai, Klaipėdos r. sav.);
2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.).

Susipažinti su PVSV ataskaita galima darbo dienomis nuo 2020-10-26 iki 2020-11-10 imtinai; 
I-V: 08-12 ir 13-15 val.

3) PVSV ataskaita skelbiama interneto svetainėje: http://www.ekosistema.lt/.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2020-11-16, 17 val. 
Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose (Lašupio g. 1A, Dovilai, Klaipėdos r.). Klaipėdos 
rajono savivaldybės administracijai taikant koronaviruso infekcijos COVID-19 prevencijos 
priemones ir dėl galimo ligos plitimo apribojus susirinkimų organizavimo laisvę, susirinkimo 
forma bus keičiama į nuotolinę. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos, įvyksiančios 2020-
11-16, 17 val., aktyvi nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/81872685851. Kilus klausimams dėl 
prisijungimo skambinti tel.: (8 614) 01336.

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės 
supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - 
UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: simona@ekosistema.lt.
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8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų 
g. 153, Vilnius, LT-08532 Vilniaus m. sav., tel.: (8 5) 212 4098, el. paštas: info@nvsc.lt.

9. PVSV ataskaitą galima atsisiųsti spustelėjus ant nuorodos po šiuo skelbimu:

images_mod/naujienos/kratc-pvsva_1dalis.pdf images_mod/naujienos/kratc-pvsva_2dalis.pdf
images_mod/naujienos/kratc-pvsv-susirinkimo-protokolas.pdf

Grįžti Versija spausdinimui Į viršų

© 2006. "EKOSISTEMA".
Visos teisės saugomos.

projektas: webmod
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Marius Šileika

Nuo: Marius Šileika <info@ekosistema.lt>
Išsiųsta: trečiadienis 2020 m. lapkritis 18 15:08
Kam: 'igvaiciulis@gmail.com'
Tema: Susirinkimo protokolas
Priedai: KRATC PVSV susirinkimo protokolas.pdf

Laba diena, gerb. Ignai, 
 
Kaip ir žadėjau, siunčiu Jums susirinkimo protokolą. Jis trumpas, nes visa kita užfiksuota vaizdo įraše, kuris be jokių 
karpymų bus teikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) kartu su Poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaita nagrinėjimui, kad NVSC priimtų sprendimą dėl planuojamos ūkinės 
veiklos galimybių pasirinktoje vietoje pagal PVSV ataskaitą. 
 
Protokolas taip pat skelbiamas ir UAB „Ekosistema“ tinklapyje prie visos kitos informacijos apie parengtą PVSV 
ataskaitą. Pastabas dėl protokolo galite pareikšti per 3 darbo dienas po jo gavimo. 
 
Susirinkimo metu suinteresuotos visuomenės atstovų išsakytas pastabas ir pasiūlymus per teisės aktais nustatytą 
terminą įvertinsime ir paskelbsime UAB „Ekosistema“ tinklapyje prie visos kitos informacijos apie parengtą PVSV 
ataskaitą. 
 
Prašau Jūsų patvirtinti šio laiško gavimą. 
 
Pagarbiai, 
UAB “Ekosistema” 
Direktorius Marius Šileika, 
Taikos pr.119, Klaipėda, LT‐94231 Klaipėdos m. sav., 
tel.: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69, mob.: (8 698) 47 300, 
el. paštas: info@ekosistema.lt, web: www.ekosistema.lt. 
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Simona Kupsiene

Nuo: Marius Šileika <info@ekosistema.lt>
Išsiųsta: ketvirtadienis 2020 m. lapkritis 19 14:25
Kam: Raimonda.Zabore@gmail.com; Rasa.Kuzaviene@gmail.com
Tema: Dėl viešo visuomenės supažindinimo su UAB KRATC PVSV ataskaita susirinkimo 

protokolo
Priedai: KRATC PVSV susirinkimo protokolas.pdf

Laba diena, 
 
Siunčiu Jums UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 
sveikatai ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolą. Jis trumpas, nes visa kita užfiksuota vaizdo 
įraše, kuris be jokių karpymų bus teikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) kartu su 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaita nagrinėjimui, kad NVSC priimtų sprendimą dėl 
planuojamos ūkinės veiklos galimybių pasirinktoje vietoje pagal PVSV ataskaitą. 
 
Protokolas taip pat skelbiamas ir UAB „Ekosistema“ tinklapyje prie visos kitos informacijos apie parengtą PVSV 
ataskaitą. Pastabas dėl protokolo galite pareikšti per 3 darbo dienas po jo gavimo. 
 
Susirinkimo metu suinteresuotos visuomenės atstovų išsakytas pastabas ir pasiūlymus per teisės aktais nustatytą 
terminą įvertinsime ir paskelbsime UAB „Ekosistema“ tinklapyje prie visos kitos informacijos apie parengtą PVSV 
ataskaitą. 
 
Susirinkimo tiesioginės transliacijos vaizdo įrašą galima atsisiųsti spustelėjus https://we.tl/t-mqvcyKo2Lb. 
 
Prašau Jūsų patvirtinti šio laiško gavimą. 

 
Pagarbiai, 
UAB “Ekosistema” 
Direktorius Marius Šileika, 
Taikos pr.119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., 
tel.: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69, mob.: (8 698) 47 300, 
el. paštas: info@ekosistema.lt, web: www.ekosistema.lt. 


	1Oro taršos šaltinių  inventorizacija MBA 2016.docx.pdf
	TURINYS
	ANOTACIJA

	1Oro taršos šaltinių  inventorizacija KRATC Savartynas 2016-06.docx.pdf
	TURINYS

	1PVSV_KRATC.docx.pdf
	9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS:
	11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS:
	13. LITERATŪROS SĄRAŠAS
	PRIEDAI




	BD.B-10.pdf
	Sheets and Views
	SKLYPO PLANAS


	BD.B-11.pdf
	Sheets and Views
	SKLYPO PLANAS



