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ĮVADAS 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste - Bendrovė) žemės sklype kad. Nr. 

5544/0007:373 Dumpių k.v., esančiame adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. sav., šiuo 

metu eksploatuojamas mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginys, kurio pagrindinė paskirtis – iš 

komunalinių atliekų srauto atskirti antrines žaliavas tinkamas perdirbimui ir netinkamas 

perdirbimui, tačiau energetinę vertę turinčias atliekas, siekiant sumažinti sąvartyne šalinamų 

komunalinių atliekų kiekį. Perdirbimui netinkamos ir energetinės vertės neturinčios atliekos 

šalinamos sąvartyno kaupe. Šiuo metu baigiamos užpildyti sąvartyno I-oji ir II-oji sekcijos, o 

tolimesniam deponavimui vykdomi III-iosios sekcijos įrengimo darbai. 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) metu minėtame žemės sklype numatoma įdiegti maisto 

atliekų apdorojimo infrastruktūrą ir ją eksploatuoti. Šiuo būdu planuojama pasiekti, kad maisto 

atliekos jų susidarymo vietoje būtų atskiriamos iš bendro komunalinių atliekų srauto ir 

panaudojamos efektyviau nei jas sudeginant. 

Planuojamos ūkinės veiklos svarba 

Siekiant įgyvendinti Atliekų direktyvos1 reikalavimus „valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip 

2023 m. gruodžio 31 d. <...> biologinės atliekos būtų arba atskiriamos ir perdirbamos jų susidarymo 

vietoje, arba surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitų tipų atliekomis“, būtina imtis priemonių, 

kurios pagerintų komunalinių atliekų tvarkymą Klaipėdos regione. 

PŪV atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos2 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.2.1 

konkretų uždavinį „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą 

radioaktyvių atliekų saugojimą“. 

PŪV pagalba siekiama įgyvendinti Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio 

atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ (Žn., 2002-04-17, Nr.40-1499; aktuali 

redakcija) 227.2.3 papunktyje numatytą strateginį atliekų tvarkymo uždavinį „sukurti komunalinių 

biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus“ bei 227.6.1 papunktyje numatytą strateginį 

atliekų tvarkymo uždavinį „Didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje“. 

PŪV atitiks ir prisidės prie Klaipėdos regiono plėtros plano 2014-2020 metams3 įgyvendinimo. 

Projektas prisidės prie prioriteto „Tvarus ir integralus ekonominis augimas“ 1.2. tikslo „Pagerinti 

sąlygas regiono ekonominiam augimui ir integralumui“ 1.2.1. uždavinio „Pagerinti regiono 

savivaldybių bei bendrą regiono viešąją ekonominę infrastruktūrą ir paslaugas“ įgyvendinimo. 

 
1 El. Prieiga : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&from=EN  
2 Programa skelbiama el. adresu: https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-
investiciju-veiksmu-programa  
3 Plėtros planas skelbiamas el. adresu: 
https://www.lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Klaipedos%20apskritis/Klaipedos%20RPP_%20APRASO
MOJI%20DALIS.pdf 
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Poveikio aplinkai vertinimas 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliai - LR) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo (TAR, 2017, Nr. 11562; aktuali redakcija) (toliau - Įstatymas) 3-7 straipsniais ir 

2 priedo 11.6 punktu, vykdant nepavojingų atliekų šalinimą, kai netaikomas atliekų apdorojimas 

terminiais būdais, cheminiu ir biologiniu būdais ir nevykdomas jų laikymas, įskaitant jų paruošimą 

naudoti, išskyrus paruošimą naudoti pakartotinai, arba šalinti, bei 2 priedo 14 punktu, Į PŪV, kurios 

poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į PŪV, kuriai turi būti atliekama atranka 

dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos PŪV 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, buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai 

vertinimo (toliau – PAV) būtinumo. 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA), išnagrinėjusi PŪV atrankos dėl PAV dokumentus 

2021-06-29 raštu Nr. (30.1)-A4E-7828 priėmė išvadą, kad UAB „Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ planuojamos ūkinės veiklos – maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros 

sukūrimas, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. – poveikio aplinkai vertinimas privalomas. 

AAA priimta atrankos dėl PAV išvada pateikta PAV ataskaitos 1 priede. 

2021 m. lapkritį vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 

Nr. I-1495 (Žin.,1996, Nr. 82-1965; aktuali redakcija) 81 straipsniu ir LR aplinkos ministro 2017 m. 

spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241; aktuali redakcija) buvo atliktas 

pranešimas apie PAV pradžią. Pranešimą apie PAV pradžią atsakingoji institucija gavo 2021-11-11, 

ši diena laikoma poveikio aplinkai vertinimo pradžia. 

PŪV poveikio aplinkai vertinimo tikslai: 

• nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį aplinkai;  

• pateikti su ūkine veikla susijusią informaciją visiems PAV proceso dalyviams; 

• optimizuoti planavimo ir projektavimo procesą, siekiant išvengti aplinkos apsaugos požiūriu 

nepalankių techninių, statybos ir eksploatacijos sprendimų; 

• identifikuoti ir siūlyti priemones sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį 

visuomenės sveikatai ir kitiems aplinkos komponentams ar šio poveikio išvengti; 

• nustatyti, ar PŪV, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje; 

• numatyti galimo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo, atkūrimo ar kompensavimo 

priemones bei jų įgyvendinimą. 

Atliekamos šios poveikio aplinkai vertinimo procedūros:  

• parengiamas pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią, informuojama visuomenė, 

PAV subjektai ir atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos 

ministerijos;  

• parengiama PAV ataskaita;  

• PAV ataskaitos viešinimas visuomenei; 
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• PAV ataskaitos viešinimas ir pristatymas visuomenei, jos pasiūlymų ir pastabų PŪV ir PAV 

ataskaitai gavimas ir įvertinimas, PAV ataskaitos derinimas su PAV subjektais, PAV 

ataskaitos derinimas su atsakinga institucija ir sprendimo dėl PŪV galimybių priėmimas. 

Visuomenės dalyvavimo procedūros: 

PŪV PAV procese visuomenė dalyvauja vadovaujantis PAV įstatymu bei 2017-10-31 LR aplinkos 

ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 17241; aktuali redakcija): 

• pranešimas apie PAV pradžią; 

• viešas visuomenės supažindinimas su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita; 

• informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 

Pranešimo apie PAV pradžią ir PŪV PAV ataskaitos viešinimo procedūros: 

• apie galimybę teikti pasiūlymus rengiamai PŪV PAV ataskaitai, susipažinti su parengta PŪV 

PAV ataskaita yra informuojama spaudoje, savivaldybės skelbimų lentoje bei internetinėje 

erdvėje; 

• PŪV PAV ataskaitos pristatymo visuomenei viešas susirinkimas. 

PŪV PAV proceso dalyviai: 

• PŪV organizatorius: UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras; 

• Atsakingoji institucija: Aplinkos apsaugos agentūra; 

• PŪV PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“; 

• PŪV PAV subjektai; 

• Visuomenė. 

PŪV PAV dokumentų vertinimą atlieka šie PAV subjektai: 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 

departamentas; 

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; 

• Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Klaipėdos 

teritorinis padalinys; 

• Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; 

• Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. 

PŪV PAV dokumentus tvirtins ir sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje priims 

atsakinga institucija: 

 Aplinkos apsaugos agentūra. 
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

1 SKYRIUS. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

1.1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

1.1.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) 

Klaipėdos apskritis, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g. 2.  

1.1.2. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos padėtis pagal patvirtintą 

teritorijų planavimo dokumentą: teritorijos pagrindinė plėtros kryptis, teritorijos funkcinės 

zonos ir naudojimo tipai 

Vadovaujantis teritorijų planavimo duomenų banko išrašu (žiūr. 1.1 pav.), PŪV teritorijos 

didžiojoje dalyje patvirtintas sąvartynų paskirties pobūdis. Siaura pietinės dalies juosta (išilgai 

Ketvergių gatvės) yra priskirta infrastruktūros teritorijoms. 

Supančios teritorijos pagal paskirties pobūdį priskiriamos sąvartynų, pramonės ir sandėliavimo 

objektų bei infrastruktūros teritorijoms. Greta veikiančių gamybinių ir komunalinių objektų SAZ 

parodytos 6 priede. 

 

1.1 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo duomenų banko 
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1.2 pav. Objekto administracinė geografinė padėtis 
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Sąvartyno įrengimas PŪV žemės sklype buvo numatytas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 

2005-08-25 sprendimu Nr. T11-211 patvirtintame UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 

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 Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro nuomojamo žemės sklypo (kad. Nr. 

5544/007:38), esančio Dumpių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone detaliuoju planu. Plano 

sprendiniai parodyti 4 priede. 

Objekto teritorijos detaliajame plane PŪV žemės sklypui nustatytas pramonės ir sandėliavimo 

teritorijos tipas (PER), atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos būdas (S). 

PŪV numatyta vykdyti sklypo dalyje Nr. 1 (plotas 21,0476 ha), kuriai nustatyti šie teritorijos 

naudojimo reglamentai: 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 skirtą priestatą numatoma įrengti reglamento B zonoje, kuriai nustatyti šie teritorijos aukščio 

ir intensyvumo reglamentai: naujų statinių ir pastatų aukštis – 20 m (minimalus atstumas iki sklypo 

ribos 9,79 m), intensyvumas – 2,5. PŪV metu planuojant atliekų tvarkymo veiklos plėtrą 

atsižvelgiama į visus šiuos rodiklius. Planuojamo priestato aukštis bus iki 11 m, plotas – 

iki 1300 m2. 

PŪV (atliekų tvarkymas) pobūdis atitiks detaliojo plano sprendinius bei veiklos žemės sklypui 

nustatytą paskirtį bei naudojimo būdą. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir naudojimo 

būdas nebus keičiami. 

1.1.3. Informacija apie turimą arba numatoma įgyti teisę valdyti, naudoti ar disponuoti 

planuojamos teritorijos žemės sklypą ar teritoriją 

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 Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (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); 
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- 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); 

- 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). 

Žemės sklype registruoti statiniai nuosavybės teise priklauso UAB Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras. 

1.1.4. Žemės sklypo ar teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, gretimybės  

Bendrovės veiklos žemės sklypas su gyvenamosios ar visuomeninėmis teritorijomis nesiriboja 

(žiūr. 1.3 pav.). 

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). 
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Artimiausios pramonės paskirties teritorijos ir/ar pastatai (žiūr. 1.3 pav.): 

P1) Artimiausia PŪV vietai pramonės aplinka yra Dumpių k. nuotekų valymui skirta teritorija, 

kurioje veiklą vykdo AB „Klaipėdos vanduo“ (įrengta nuotekų dumblo valymo aikštelė) ir 

AB „Grigeo Klaipėda“ (nuotekų valykla) (žemės sklypai ribojasi); 

P2) UAB “Toksika“ pavojingų atliekų aikštelė Ketvergių g. 11, Dumpių k., Klaipėdos r. sav. 

(0,15 km); 

P3) UAB „Branda LT“ bioskaidžių atliekų perdirbimo į kompostą aikštelė Uosių g. 9, Dumpių 

k., Klaipėdos r. sav. (0,28 km). 

Artimiausios rekreacinės teritorijos – Minijos upės pakrantė – yra didesniu nei 2 km atstumu. 

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. 

 

1.3 pav. PŪV teritorijai artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų išdėstymo schema 

Informacija apie artimiausius vandens telkinius, vandenvietes, jų apsaugos zonas ir pan. pateikiama 

PAV ataskaitos skyriuje „2.1. Vanduo“. 

PŪV teritorijos padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu bei PŪV poveikis joms aptartas PAV ataskaitos 

skyriuje „2.5. Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė“. 
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Informacija apie PŪV vietoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes: 

PŪV teritorijoje nėra registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, ji nepatenka į kultūros paveldo 

pasaugos zonas. Daugiau informacijos apie PŪV vietai artimiausias nekilnojamąsias kultūros 

vertybes pateikiama skyriuje „2.7. Nekilnojamosios vertybės“. 

Kitų jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (vandens telkinių pakrančių, potvynių, karstinių 

regionų,) aplink PŪV vietą nėra. 

Informacija apie PŪV teritorijos ir jos gretimybių taršą praeityje: 

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, sąvartynas priskiriamas potencialiems 

geologinės aplinkos taršos židiniams, kurio bendras pavojingumas yra didelis. Šio objekto keliamas 

pavojus gruntui yra vidutinis, paviršiniam ir požeminiam vandeniui – didelis. 

Bendrovė pagal aplinkoms monitoringo programą vykdo taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų 

teršalų (sąvartyno dujų, filtrato, paviršinių nuotekų ir dirvožemio) ir poveikio aplinkai (požeminiam 

vandeniui) monitoringą. Aplinkos monitoringo tinklo schema pridedama 7 priede. 

Požeminio vandens monitoringas sąvartyno teritorijoje vykdomas nuo 2010 m., monitoringo tinklą 

sudaro 6 aplinkos sąvartyno teritoriją išdėstyti monitoringo gręžiniai. 2015-2017 m. atliktų tyrimų 

metu nustatyta, kad gruntiniame vandenyje nustatyti taršos požymiai yra antropogeninio poveikio 

rezultatas. Iki šiol neaišku ar ši tarša tiesiogiai sietina su sąvartyno poveikiu požeminiam vandeniui. 

Pastaraisiais metais tirtame gruntiniame vandenyje nustatyti antropogeninės, normatyvinių 

dokumentų reikalavimų neviršijančios taršos požymiai. 

Sąvartyno teritorijos perimetru įrengtas dirvožemio monitoringo tinklas, kurį sudaro 4 tyrimo vietos. 

2017 m. atliktų dirvožemio monitoringo tyrimų metu teisės aktai reglamentuojamų dirvožemio 

užterštumo verčių viršijimai nenustatyti. Neigiamos Klaipėdos regioninio sąvartyno įtakos 

dirvožemiui 2017 metais nenustatyta. 

Klaipėdos regioninio sąvartyno 1-ojoje ir 2-ojoje sekcijose susidarančios sąvartyno dujos buvo 

surenkamos ir sandariais vamzdynais deginimui nuvedamos į AB „Klaipėdos vanduo“ teritoriją. 

Dujų sudėties tyrimui įrengta vieta, kurioje atliktų matavimų duomenimis didžiąją dalį išsiskiriančių 

dujų sudaro metanas (vid. 55 %), anglies dvideginis (vid. 31%) ir vandenilis (vid 11 %). Taip pat 

aptikti nedideli kiekiai deguonies ir sieros vandenilio. 2019 m. įvykusio gaisro pasekoje, sąvartyno 

kaupe susikaupusios dujos išdegė ir šiuo metu jose esantis metano kiekis yra per mažas degimui 

palaikyti. Šioje PAV ataskaitoje bus įvertinta koks daromas iš sąvartyno kaupo išsiskiriančių 

sąvartyno dujų emisijos poveikis atmosferos oro užterštumui. 

Paviršinių nuotekų tyrimai atliekami imant mėginius dvejose vietose, esančiose melioracijos kanale. 

2015-2017 m. lietaus nuotekose nebuvo aptikta taršos, viršijančios į gamtinę aplinką išleidžiamose 

nuotekose DLK. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vanduo iš sąvartyno teritoriją juosiančio 

melioracijos kanalo tiesiogiai nepatenka į aplinką. 
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Nors sąvartyne tiriamos į nuotakyną išleidžiamos mišrios nuotekos, pagrindinę ir pačią taršiausią jų 

dalį sudaro sąvartyno filtratas, tai yra skystis, kurį suformuoja per sąvartyne sukauptas atliekas 

sunkdamasis kritulių (ar kitaip į sąvartyną patekęs) vanduo. Sąvartyno filtrate yra įprastos itin 

didelės taršių medžiagų koncentracijos. Todėl ir tirtose mišriose nuotekose buvo labai daug 

organinės medžiagos (ChDS vertė buvo 1580-3070 mg O/l, BDS7 – 142 -301 mg O/l), labai 

daug chlorido (1283-2293 mg/l), labai daug amonio (760-1510 mg/l), bendrojo azoto (603-1345 

mg/l) ir bendrojo fosforo (4,18-681 mg/l), itin didelės metalų chromo (250-1800 µg/l), nikelio (150-

350 µg/l) vario (66-250 µg/l), gan didelės švino (iki 21 µg/l) ir arseno (20-35 µg/l) koncentracijos. 

2017 metais mišriose nuotekose rasta palyginti nedaug (0,17-0,75 mg/l) fenolio (sudėtingesnių 

organinių junginių irimo produktas) ir sintetinių paviršiaus aktyvių medžiagų (SPAM) (0,12-0,94 

mg/l). Panaši mišrių nuotekų sudėtis buvo ir ankstesniais metais. Dumpių sąvartyne yra pastatyti ir 

2016 m. pradėti bandyti pažangūs atvirkštinio osmoso principu veikiantys mišrių nuotekų valymo 

įrenginiai. Šiuo metu vykdomi nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos bandymai, tiriamas jų 

išvalymo efektyvumas. 

PŪV vietos žemėlapį su gretimybėmis žiūr. 1.8 pav. 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. 
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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 

- 

1.8 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys 
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1.2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS FIZINĖS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 

1.2.1. PŪV etapai 

2020 m. buvo parengtas investicinis projektas „Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas 

Klaipėdos RATC“. Projektas rengtas 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. 

Statybos darbai bus vykdomi atlikus PAV procedūras ir aprengus reikiamą techninę dokumentaciją. 

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą dėl PŪV pasirinktoje vietoje, pagal PAV 

ataskaitoje pateiktą informaciją bus teikiama paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimui pakeisti. 2022 m. pirmajame pusmetyje numatoma parengti priestato techninį projektą, o 

statybos darbus pradėti 2022 m. pabaigoje (IV ketvirtyje). 

Planuojama ūkinė veikla pradedama vykdyti nustatyta tvarka pakeitus Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą. Eksploatacijos laikas nenustatomas. Veiklą numatoma 

pradėti 2023 m. 

1.2.2. PŪV fizinės charakteristikos 

PŪV bus sukoncentruota šalia mechaninio padorojimo (toliau – MA) įrenginio techninio pastato 

numatomame įrengti naujame priestate. Preliminarus priestato plotas ~1300 m2, tūris ~15000 m3. 

Šalia priestato numatoma įrengti privažiavimo kelią, skirtą aptarnaujančiam transportui. 

Objekto teritorijoje yra visa PŪV vykdymui reikalinga infrastruktūra: įrengti lietaus bei fekalinės 

kanalizacijos, filtrato surinkimo, vandentiekio, elektros tiekimo tinklai. Taip pat įdiegtos oro taršos 

(cheminės ir kvapų) mažinimo priemonės. Įvažiavimas į teritoriją įrengtas pietinėje teritorijos 

dalyje, PŪV metu jo vieta nesikeis. Teritorijoje esantys tinklai parodyti 2 priede. 

1.2.3. Duomenys apie PŪV produkciją ir didžiausią (projektinį) pajėgumą 

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). Metinis rūšiuojamų ir sąvartyno kaupe šalinamų 

atliekų kiekis pateikiamas 1.1 lentelėje. 

1.2.4. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą, energijos gamybą 

Objekto eksploatacijos metu įrenginių darbui, teritorijos ir patalpų apšvietimui naudojama elektros 

energija. Atliekų tankinimui, perstumdymui kaupuose, sąvartyno šlaitų formavimui bei 

perdengimams naudojamas dyzelinis autotransportas. Dyzelinis kuras atvežamas auotcisterna. 

PŪV metu pastačius naujus atliekų tvarkymo įrenginius, padidėjus patalpų plotui, išaugs elektros 

energijos bei dyzelino sąnaudos. Kitų energijos išteklių PŪV metu naudoti nenumatoma. Duomenys 

apie PŪV metu numatomas energijos ir kuro sąnaudos parodytos 1.2 lentelėje. 

Objekto veiklos metu energija negaminama. 
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1.1 lentelė. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją (paslaugas) 

Pavadinimas (asortimentas) Mato vnt., t, m3, vnt. 
ir kt. 

Didžiausias kiekis per metus 
Esamas PŪV metu 

1 2 3 4 
Rūšiavimas MA įrenginyje t 125 000 125 000 
tame tarpe, atskirai surinktų 
maisto atliekų 

t - 6 673 

Atliekų šalinimas sąvartyno 
kaupe 

t 76 450 76 450 

Inertinių atliekų šalinimas 
atskiroje sekcijoje 

t 3 300 3 300 

Statybinių ir griovimo 
atliekų perdirbimas 

t 15 000 15 000 

1.2 lentelė. Energijos, kuro ir degalų naudojimas 

Energetiniai ir 
technologiniai ištekliai 

Matavimo vnt., t, 
m3, kWh ir kt. 

Sunaudojamas 
kiekis per metus 

Išteklių gavimo šaltiniai 

1 2 3 4 
elektros energija kWh 1 287 000  
šilumos energija - - - 
gamtinės dujos - - - 
suskystintos dujos - - - 
mazutas - - - 
krosninis kuras - - - 
dyzelinas t 140  
akmens anglis - - - 
benzinas - - - 
biokuras - - - 
Kitas kietasis kuras - - - 
Kitas skystasis kuras - - - 
Kitas dujinis kuras - - - 

1.2.5. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų 

saugojimą 

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 

8 priede. 

MA įrenginio techninio pastato priestato statybai bus naudojamos konstrukcinės medžiagos ir 

elementai. 

Atliekų pakavimui naudojama viela (kipų surišimui) ir polietileno plėvelė (aukšto kaloringumo 

degiųjų atliekų ir antrinių žaliavų apvyniojimui). 
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Nuotekų valymo metu naudojamos pavojingoms medžiagoms priskiriamos medžiagos išvardintos 

1.3 lentelėje (medžiagų saugos duomenų lapai pridedami 8 priede). Nuotekų valymo įrenginiuose 

naudojamas chemines medžiagas tiekia įmonė, kuri vykdo nuotekų valymo įrenginių eksploatavimą 

ir priežiūrą bei su kuria dėl tokių darbų pasirašyta sutartis. Medžiagos atvežamos, supilamos į 

valymo įrenginių talpas ir atskirai nesandėliuojamos. Įrenginio talpos periodiškai papildomos, 

medžiagų atsargos sąvartyno teritorijoje nesaugomos. 

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).  

1.2.6. Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir cheminius mišinius  

Nei vykdomos, nei planuojamos veiklos metu tirpiklių turinčios cheminės medžiagos ir cheminiai 

mišiniai nenaudojami. 

1.2.7. Duomenys apie planuojamoje ūkinėje veikloje numatomas naudoti radioaktyviąsias 

medžiagas 

Objekto eksploatacijos metu nenumatoma naudoti radioaktyvių medžiagų. 

1.2.8. Duomenys apie atliekas 

Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos nepavojingos ir stabilios, 

chemiškai nereaguojančios atliekos, surinktos iš fizinių ir juridinių asmenų. Sąvartyno kaupe 

šalinamos atliekos, jų kiekis nurodytas 1.4 lentelėje. 

Vykdomos veiklos metu susidarančios atliekos nurodytos 1.5 lentelėje. 

Priestato statybos metu susidarysiančios nepavojingos atliekos bus tvarkomos vadovaujantis 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu 

Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-403; 

aktuali redakcija). Statybos darbų metu susidarys mišrios statybinės atliekos, nenurodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03 (kodas 17 09 04). Šios atliekos bus tvarkomos kartu su kitomis priimamos ir 

tvarkomomis statybinėmis atliekomis. 

PŪV metu susidarysiančios atliekos 

Vienu metu laikomų maisto atliekų kiekis iki apdorojimo depakeryje gali siekti iki 150 t, atskirtos 
biomasės didžiausias kiekis - 150 t. Taip pat susidarys priemaišos, kurios irgi bus laikomos iki 
galutinio apdorojimo. Jų kiekis yra apibrėžtas pagal atskiras jų rūšis: degiųjų atliekų po depakerio ( 
19 12 10) iki 150 t, priemaišos po linijos (19 12 12 - kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų 
mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11) iki 30 t, stiklo po linijos (19 12 05) iki 30 t. 
Duomenys apie PŪV metu susidarysiančias atliekas, jų kiekiai nurodyti 1.5 lentelėje. Visos 
išvardintos atliekos objekto teritorijoje bus laikomos iki perdavimo LR atliekų tvarkytojų registre 
(toliau – ATVR) registruotiems atliekų tvarkytojams. 
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1.3 lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų saugojimą 

Žaliavos, cheminės medžiagos ar 
cheminio mišinio pavadinimas 

(išskyrus kurą, degalus, tirpiklių 
turinčias medžiagas ir mišinius) 

Planuojamas 
naudoti kiekis per 

metus 

Cheminės medžiagos ar cheminio 
mišinio klasifikavimas ir 

ženklinimas1 Transportavimo 
būdas 

Kiekis, 
saugomas 
vietoje, t 

Saugojimo 
būdas Pavojingumo 

klasė ir 
kategorija 

Pavojingumo 
frazė 

1 2 3 4 5 6 7 
Sieros rūgštis 

50 m3 
GHS05 H314 

Autotransportas 10 m3 

Išvardintos 
cheminės 

medžiagos ir jų 
mišiniai 

užpilami į NVĮ 
ir atskirai jų 

atsargos 
nesaugomos 

Druskos rūgštis GHS05, GHS07 
H290, H314, 

H335 
Natrio šarmas 0,1 m3 GHS05 H290, H314 Autotransportas 0,02 m3 

Vandenilio peroksidas 1 m3 GHS05, GHS07 
H302, H315, 
H318, H332, 
H335, H412 

Autotransportas 0,2 m3 

Membranų ploviklis „Membrane 
Cleaner AA“ 

5 m3 GHS05 H314, H318 Autotransportas 1 m3 

Membranų ploviklis „Membrane 
Cleaner C“ 

1,5 m3 GHS07 H315, H319 Autotransportas 0,3 m3 

Membranų ploviklis ir apsauginė 
priemonė „Roprep“ 

0,3 m3 GHS07 H315, H319 Autotransportas 0,02 m3 

1 pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš 
dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais vėlesniais pakeitimais (Reglamentas (EB) Nr. 
1272/2008). 
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1.4 lentelė. Klaipėdos regioninio sąvartyno kaupe šalinamos (veiklos kodas D1) nepavojingos atliekos 
Numatomos šalinti atliekos Atliekų šalinimas 

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Projektinis 
įrenginio 

pajėgumas 

Didžiausias 
numatomas 

šalinti bendras 
atliekų kiekis, 

t/m. 
1 2 3 5 6 

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

2,45 mln. t. 76450 

03 03 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos Netinkamo perdirbti Popieriaus ir gamybos atliekos 
07 02 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos PET polimero atliekos 
08 04 10 Klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09 Guminis sintetinis polimeras 

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 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 01 19 Plastikas 
užterštas, kurio techniškai neįmanoma atskirti, išmontuoti, t.y. 
netinkamos perdirbimui atliekos 

16 01 20 Stiklas Transporto priemonių stiklo atliekos netinkamos perdirbimui 

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 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 
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1.4 lentelės tęsinys. 

 

1 2 3 5 6 

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

Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 

2,45 mln. t. 76450 

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

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 
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1.5 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 

Technologinis 
procesas 

Atliekos 
Atliekų 

tvarkymo 
veikla 

Atliekų laikymas objekte 

pavadinimas 
patikslintas 
pavadinimas 

kiekis 

kodas 

agregatinis 
būvis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

 

 

t/ 
dieną 

t/ 
metus 

laikymo 
sąlygos 

didžiausias 
vienu metu 
numatomas 

laikyti 
kiekis, 

t 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatacijos metu susidarančios atliekos 

Transporto 
eksploatavimas ir 

remontas 

kita variklio, pavarų dėžės ir 

tepamoji alyva 
tepalai 0,003 0,8 13 02 08* skystas R9, R12 

paženklinta 
talpa 

0,4 

absorbentai, filtrų medžiagos, 

pašluostės, ir apsauginiai drabužiai 

užteršti pavojingomis medžiagomis 

panaudoti 

sorbentai ir kt. 
0,001 0,2 15 02 02* kietas R3, R12 konteineris 0,1 

tepalų filtrai tepalų filtrai 0,002 0,5 16 01 07* kietas R5, R12 konteineris 0,25 

Naftos gaudyklės 
NGP-S-2 

eksploatavimas 

naftos produktų / vandens 

separatorių dumblas 

naftos produktų / 

vandens 

separatorių 

dumblas 

0,003 1,0 13 05 02* pasta D8 - - 

Darbuotojų 

reikmės, 

teritorijos 

tvarkymas 

mišrios komunalinės atliekos 

mišrios 

komunalinės 

atliekos 
0,002 0,5 20 03 01 kietas R12 konteineris 0,5 

Administracinės, 

buitinės patalpos, 

teritorijos 

apšvietimas 

liuminescencinės lempos 
liuminescencinės 

lempos 
0,001 0,005 20 01 21* kietas R5, R12 konteineris 0,0025 
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1.5 lentelės tęsinys. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MA įrenginio eksploatacijos metu susidarančios atliekos 

Komunalinių 
atliekų 

apdorojimas 
(40 t/val.) 

kitas popierius ir kartonas  popierius ir kartonas 
9 2250 

19 12 01 
kietas 

R12, R1, 
R3 

konteineris 2250 popieriaus ir kartono pakuotės popieriaus ir kartono pakuotės 15 01 01 
kombinuotosios pakuotės kombinuotosios pakuotės 15 01 05 
juodieji metalai juodieji metalai 

8,4 2125 

19 12 02 

kietas R4 konteineris 2125 
spalvotieji metalai spalvotieji metalai 19 12 03 
metalinės pakuotės aliuminės ir kitų metalų 

pakuotės 
15 01 04 

plastikai ir guma plastikai 
36 9125 

19 12 04 
kietas 

R12, R1, 
R3 

konteineris 9125 plastikinės (kartu su PET 
(polietilentereftalatas)) pakuotės 

PET ir kita plastikinė pakuotė 15 01 02 

stiklas stiklas 
5,5 1375 

19 12 05 
kietas R12, R5 konteineris 1375 

stiklo pakuotės stiklo pakuotės 15 01 07 
 
 mineralinės medžiagos (pvz., 
smėlis, akmenys) 

mineralinės medžiagos 39 9875 19 12 09 kietas R101, R3 konteineris 9875 

degiosios atliekos (iš atliekų 
gautas kuras) 

degiosios atliekos (iš atliekų 
gautas kuras) 

395 99500 19 12 10 
kietas 

R1, R3, 
R10, D1 

konteineris 
49750 

didelių gabaritų atliekos didelių gabaritų atliekos 

0,5 125 

20 03 07 

kietas 

R12, R3 

konteineris 125 

nebenaudojama elektros ir 
elektroninė įranga, nenurodyta 
20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 
pozicijose 

nebenaudojama elektros ir 
elektroninė įranga 

20 01 36 
R12, R3, 
R4, R5 

mišrios statybinės ir griovimo 
atliekos, nenurodytos 17 09 01, 
17 09 02 ir 17 09 03 

mišrios statybinės ir griovimo 
atliekos 

17 09 04 
R10 

kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos po elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų 
apdorojimo 

kitos mechaninio atliekų 
(įskaitant medžiagų mišinius) 

apdorojimo atliekos 

0,5 125 19 12 12 

kietas 
R1, R3, 
R10, D1 

konteineris 

125 

medinės pakuotės medinės pakuotės 2 500 15 01 03 
kietas 

R12, R1, 
R3 

konteineris 
500 
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1.5 lentelės tęsinys. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Technologinės 
įrangos 

priežiūros, 
buitinės, 

aplinkos ir 
patalpų 

eksploatacija, 
priežiūra 

mišrios komunalinės atliekos mišrios komunalinės atliekos 0,01 2 20 03 01 kietas R12 konteineris 0,05 
kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji 
alyva 

tepalai 0,001 0,15 13 02 08* skystas 
R1, R3, 

R9 
sandari 
talpa 

0,07 

liuminescencinės lempos liuminescencinės lempos 0,001 0,005 20 01 21* kietas R5, R12 konteineris 0,0025 

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant 
kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), 
pašluostės, apsauginiai drabužiai, 
užteršti pavojingosiomis medžiagomis 

panaudoti sorbentai ir kt. 0,001 0,1 15 02 02* kietas R1 konteineris 0,05 

naftos produktų/vandens separatorių 
dumblas 

naftos produktų gaudyklės 
turinys 

0,001 0,3 13 05 02* pasta D8, D9 - - 

Statybinių ir griovimų atliekų perdirbimo metu susidarančios atliekos 

Statybinių ir 
griovimų 
atliekų 

perdirbimas 

medis medis 1 250 17 02 01 

kietas 

R12 konteineris 250 
mtiklas mtiklas 0,4 100 17 02 02 D1 konteineris 100 
plastikas plastikas 1 250 17 02 03 D1 konteineris 250 
bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 
01 

bituminiai mišiniai 1,4 350 17 03 02 D1 konteineris 350 

gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 
03 

gruntas ir akmenys 1 250 17 05 04 R10 konteineris 250 

kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 kelių skalda 1,8 450 17 05 08 R10 konteineris 450 
izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 
06 01 ir 17 06 03 

izoliacinės medžiagos 0,6 150 17 06 04 R10 konteineris 150 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, 
nenurodytos 17 08 01 

gipso izoliacinės statybinės 
medžiagos 

0,6 150 17 08 02 D1 konteineris 150 

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 
09 03 

mišrios statybinės ir griovimo 
atliekos 

0,6 150 17 09 04 R10 konteineris 150 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo 
atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), 
nenurodytos 19 12 11 

kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos 

32,5 8200 19 12 121 
R1, 

R10, 
D1 

konteineris 8200 

degiosios atliekos (iš atliekų gautas 
kuras) 

degiosios atliekos (iš atliekų 
gautas kuras) 

18,7 4700 19 12 10 R1 konteineris 4700 

Pastaba: 1 – atliekos susidarys tik tuo atveju, jeigu sertfikuota skalda ir biokuras neatitiks jiems keliamų reikalavimų.
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1.5 lentelės tęsinys. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Medienos ir didžiųjų atliekų perdirbimo metu susidarančios atliekos 

Medienos ir 
didžiųjų 
atliekų 

perdirbimas 

juodieji metalai juodieji metalai 0,6 150 19 12 02 

kietas 

R4, S4 konteineris 150 
spalvotieji metalai spalvotieji metalai 0,2 50 19 12 03 R4, S4 konteineris 50 
degiosios atliekos (iš atliekų 
gautas kuras) 

degiosios atliekos (iš atliekų 
gautas kuras) 

40 10000 19 12 102 R1 konteineris 10000 

kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos (įskaitant 
medžiagų mišinius), nenurodytos 
19 12 11 

kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius), 
nenurodytos 19 12 11 

7,1 1800 19 12 12 R1, D1 konteineris 1800 

PŪV metu (MA įrenginio techninio pastato priestate) susidarysiančios atliekos 

Maisto atliekų 
apdorojimas 

kitos mechaninio atliekų 
(įskaitant medžiagų mišinius) 
apdorojimo atliekos, nenurodytos 
19 12 11 

biomasė 20,5 5338 19 12 12 pastos R1 rezervuaras 
(150 m3) 

150 

kitos mechaninio atliekų 
(įskaitant medžiagų mišinius) 
apdorojimo atliekos, nenurodytos 
19 12 11 

priemaišos po linijos 
1,3 334 

19 12 12 
kietas, 
pastos 

R1 konteineris 30 

stiklas stiklas po linijos 19 12 05 kietas R12, R5 konteineris 30 
degiosios atliekos (iš atliekų 
gautas kuras) 

degiosios atliekos 3,9 1001 19 12 10 kietas R1 konteineris 150 

Įrangos 
techninė 
priežiūra 

absorbentai, filtrų medžiagos 
(įskaitant kitaip neapibrėžtus 
tepalų filtrus), pašluostės, 
apsauginiai drabužiai, užteršti 
pavojingosiomis medžiagomis 

tepaluoti skudurai, pirštinės 0,0005 0,001 15 02 022 kietas R1 konteineris 0,0005 

Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų 
medžiagų likučių arba kurios yra 
jomis užterštos 

Tepalų ir kuro talpos 0,001 0,005 15 01 10* kietas R1 konteineris 0,0025 

Pastaba: 2 – atliekos susidarys tik tuo atveju, jeigu sertfikuota skalda ir biokuras neatitiks jiems keliamų reikalavimų. 
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1.2.9. Informacija apie objekte vykdomus technologinius procesus 

Žemės sklype esančių pagrindinių statinių išdėstymas objekto teritorijoje parodytas 1.9 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. 

 

1.9 pav. Sąvartyno teritorijos schema 
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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 5 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. 

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 5 priede. 

Klaipėdos regioniniame sąvartyne išskirtų atliekų laikymo ir tvarkymo zonų schema parodyta 

1.10 pav. 

 
1.10 pav. Sąvartyno atliekų laikymo ir tvarkymo zonų schema 
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Objekto 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. 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 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 

120-150 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. 

Atliekų mechaninis rūšiavimas 

Mišrios komunalinės atliekos rūšiuojamos mechaninio apdorojimo (toliau – MA) įrenginyje. MA 

įrenginio pajėgumas siekia 40 t/val. arba 125 000 t/m. 

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 ATVR 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 120-150 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 Šiuo metu vykdomi III-iosios sekcijos 

įrengimo darbai. 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. 
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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. 

Viso bendro sąvartyno kaupo, aukštis bus iki 35 m. 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. 

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. 
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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; 
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c) įrengiama drėkinimo sistema trupinimo įrenginyje; 

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 1.10 pav. 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.  

Nevalytas filtratas kartu su buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų plovimo, paviršinėmis nuotekomis 

nuo galimai taršios teritorijos, šiuo metu vamzdynu nuvedamas į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų 

valymo įrenginius. Ateityje numatyta, kad visos šios nuotekos bus valomos objekto teritorijoje 

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 5 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. 
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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; 

- 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. 
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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. 

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. 



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
(MAISTO ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS KLAIPĖDOS REGIONINIO 
SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV.)  
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 39 
 

 

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. 9 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.  

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. 
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1.2.10. Informacija apie PŪV metu numatomus taikyti technologinius procesus 

Maisto atliekos sudaro apie 10 proc. viso komunalinio atliekų srauto. Tai yra pakankamai ženklus 

kiekis. Šiuo metu, Klaipėdos regione maisto atliekos, patenka į mišrių komunalinių atliekų srautą, 

rūšiuojamos MA įrenginyje ir panaudojamos energijos išgavimui, jas deginant. Pagal prioritetą, 

maisto atliekų tvarkymo būdai išsidėsto šia tvarka: anaerobinis skaidymas, kompostavimas, įterpimas 

į gruntą ir galiausiai – deginimas4. Norint taikyti efektyvesnius atliekų tvarkymo (perdirbimo) būdus, 

reikalinga įdiegti maisto atliekų atskyrimo jų susidarymo vietoje sistemą. T.y. kiek galima sumažinti 

maisto atliekų susimaišymą su bendru komunalinių atliekų srautu. 

Svarstomos dvi atliekų surinkimo jų susidarymo vietoje sistemos, o pagal jas būtų taikomos dvi 

maisto atliekų tvarkymo sistemos. 

Maisto atliekų surinkimo sistemos gali būti šios: 

I. Maisto atliekų atskiras surinkimas spalvotais maišais šių atliekų susidarymo vietoje. Ši 

surinkimo sistema pagrįsta atliekų rūšiavimu susidarymo vietoje (namų ūkiuose) į tam tikrų 

spalvų maišelius, kur vienos spalvos maišelis naudojamas maisto atliekoms, o kitos spalvos – 

likusioms mišrioms komunalinėms atliekoms. Spalvoti plastikiniai maišeliai yra metami į tą patį 

konteinerį ir surenkami ta pačia vieno skyriaus šiukšliaveže, kuria vežami į rūšiavimo įrenginį. 

Mechaninio rūšiavimo įrenginyje skirtingų spalvų maišai išrūšiuojami į atskiras frakcijas ir 

vėliau kiekviena frakcija (maisto atliekos vienos spalvos maišeliuose, mišrios atliekos – kitos 

spalvos maišeliuose) nukreipiama tolimesniam apdorojimui. 

Tokia rūšiavimo praktika nėra plačiai paplitusi Europoje, tačiau sėkmingai taikoma 

Skandinavijos šalyse, daugiausiai Švedijoje ir Norvegijoje5. Švedijoje taikoma praktika, kuomet 

maisto atliekos rūšiuojamos į žalios spalvos maišelius. Kai kurios savivaldybės Švedijoje tokiu 

būdu surenka visas buitines atliekas, t.y. gyventojai namuose savo atliekas išrūšiuoja net į 8 

frakcijas: maisto atliekas (žalios spalvos maišeliai), mišrias atliekas (įprastiniai plastikiniai 

maišeliai), plastikines pakuotes (oranžinės spalvos maišeliai), popierines pakuotes (geltonos 

spalvos maišeliai), metalines pakuotes (pilkos spalvos maišeliai), spalvotą stiklą (juodi 

maišeliai), bespalvį stiklą (skaidrūs maišeliai), laikraščius ir kitą popierių (mėlyni maišeliai). 

Kalmaro mieste atliktas tyrimas parodė, kad įdiegus spalvotų maišų įvairių atliekų frakcijų 

surinkimui sistemą, mišrių atliekų kiekis sumažėjo 15 %, o rūšiuotų maisto atliekų kiekis išaugo 

- 35 %. Du trečdaliai tokioje surinkimo sistemoje dalyvaujančiųjų gyventojų yra visiškai ar iš 

dalies patenkinti naująja sistema, nepaisant komentarų apie plastikinių maišelių dydį, medžiagą 

ir kokybę6. Tačiau ne visos Švedijos savivaldybės buitines atliekas rūšiuoja į 8 spalvų maišus, 

dažniau į spalvotus maišus rūšiuojamos maisto ir mišrios atliekos, o kitų atliekų rūšiavimas ir 

surinkimas vykdomas atskirais konteineriais. 

 
4 Šaltinis: https://circulartayside.co.uk/553-2/  
5 pavyzdžiui, Eskilstuna, Linköping, Oslo, Kalmar, Halmstad, Tromsö ir Södertälje miestuose. Šaltinis: 
https://optibag.nu/en/faq-2/  
6 Šaltinis: https://www.mdpi.com/2313-4321/4/2/20/htm 
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Užsienio šalyse surinktų spalvotų maišų išrūšiavimui naudojamos optinio rūšiavimo linijos. 

Tokiu atveju yra svarbu užtikrinti, kad į atliekų konteinerius nepatektų statybinės ir didelių 

gabaritų atliekos. Kelios savivaldybės, pasirinkusios optinį rūšiavimą, atliekų surinkimui naudoja 

požeminius konteinerius. Tokia praktika sėkmingai taikoma Osle, Linköping, Tromsö ir 

Södertälje miestuose. Klaipėdos regione taip pat yra sėkmingai diegiama požeminių konteinerių 

sistema. Tokie konteineriai sumažina tikimybę, kad vėjas ar gyvūnai ištaršys atliekas iš 

konteinerio. Taip pat tokiuose konteineriuose yra žemesnė temperatūra, vadinasi, atliekų irimo 

procesai vyksta lėčiau. Šis būdas patogus tuo, kad mieste nereikalinga įrengti papildomus 

konteinerius. Nepaisant teigiamų pusių, surenkant atliekas spalvotais maišais galima susidurti su 

rimtais trūkumais: neaišku kaip būtu dalinami maišeliai, koks jų kiekis turėtų būti skiriamas 

kiekvienam būstui; galimos dažnos klaidos dėl reikiamos spalvos maišelio pasirinkimo. 

II. Maisto atliekų surinkimas atskirais (individualiais) konteineriais. Tada maišai su maisto 

atliekomis metami į atskirus konteinerius, skirtus tik maisto atliekų surinkimui. Šiuo atveju iš 

konteinerių atliekos keliauja į maisto atliekų apdorojimo įrenginius, aplenkiant pirminio 

rūšiavimo įrenginius. Šiuo atveju mieste reikalinga įrengti papildomus konteinerius maisto 

atliekų surinkimui, bet atliekas rūšiuoti būtu paprasčiau gyventojams. Šiam atliekų surinkimo 

būdui veiklos vykdytojas tiekia prioritetą. 

Maisto atliekų tvarkymo technologijos principinė schema parodyta 1.11 pav. 

 

1.11 pav. Maisto atliekų tvarkymo technologijos principinė schema 
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Pirminis rūšiavimas 

I maisto atliekų surinkimo sistema surinktų atliekų pirminis rūšiavimas 

Maisto atliekos, surinktos kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis (20 01 08 ir 20 03 01) iš 

bendro naudojimo konteinerių, atvežamos į Bendrovės mechaninio apdorojimo (MA) įrenginius, 

kuriose saugomos atskirai pagal savivaldybes, kuriose buvo surinktos (Klaipėdos m. ir Neringos 

atliekos bus atskirai saugomos nuo kitų savivaldybių MKA). Iš MKA priėmimo zonos šios atliekos 

tiekiamos pirminiam rūšiavimui/atskyrimui į maišų su maisto atliekomis atskyrimo įrenginį. Šiame 

įrenginyje mechaninių/techninių priemonių pagalba maišai pagal spalvas atskiriami į 2 frakcijas – 

maišus su maisto atliekomis (20 01 08) ir maišus su mišriomis komunalinėmis atliekomis (20 03 01). 

Maišų atskyrimo įrenginyje atskirtos maisto atliekos (20 01 08) prieš tiekiant jas į maisto atliekų 

priėmimo zoną maisto atliekų apdorojimo priestate pasveriamos į konvejerį integruotomis 

svarstyklėmis, tokiu būdu atskirai apskaitant kiekvienoje savivaldybėje surinktas maisto atliekas 

(20 01 08). Alternatyvus būdas – atrinkti maisto atliekų maišai sukraunami į konteinerius, kurie 

pasveriami automobilinėmis svarstyklėmis ir vežami į maisto atliekų apdorojimo priestatą, kur 

kaušiniu krautuvu pakraunamos į liniją. 

II maisto atliekų surinkimo sistema surinktų atliekų pirminio rūšiavimo etapas nebus vykdomas – 

maisto atliekos atvežamos atskirtos nuo mišrių komunalinių atliekų. Šias atliekas veš tik maisto 

atliekų transportavimui skirti automobiliai. Maisto atliekos, surinktos iš atskirų maisto atliekų 

konteinerių (20 01 08) (apie 667 t/m) pasveriamos sąvartyno teritorijoje esančiomis automobilinėmis 

svarstyklėmis dar šiukšliavežėje ir nukreipiamos į maisto atliekų apdorojimo priestatą. Į PŪV 

priestatą pro priėmimo vartus šiukšliavežė įvažiuos galu, priėmimo vartai užsidarys. Maisto atliekos 

iš automobilio bus suverčiamos į požeminį (įgilintą) bunkerį. Po atliekų supylimo, bunkerio anga bus 

uždengiama lanksčiu (pvz., brezento) arba standžiu (pvz., plastiko) dangčiu. Įgilintame bunkeryje 

atliekos bus kaupiamos ir iki jų tvarkymo išlaikomos ne ilgiau kaip 36 val. Įgilintame bunkeryje 

temperatūra bus keliais laipsniais žemesnė nei aplinkos, be to bus išvengiama temperatūros 

svyravimų.  

Maisto atliekų surinkimo sistemos pasirinkimas 

PŪV metu pasirinkus I-ąjį maisto atliekų surinkimo sistemos variantą (kai maisto atliekos 

surenkamos spalvotais maišais) būtų reikalinga iš esamo MA įrenginio pastato įrengti vartus į PŪV 

priestatą. Tam reikalinga pertvarkyti atliekų priėmimo zoną, kas sudėtinga technologiškai. 

Anksčiau buvo išvardinta, kad I-asis atliekų surinkimo variantas turi trūkumų, susijusių su maisto 

atliekų surinkimo organizavimu (maišų dalinimu, atliekų skirstymu į juos pagal spalvas). O II-ojo 

maisto atliekų surinkimo sistemos varianto įgyvendinimo pagrindinis trūkumas – papildomų lėšų, 

reikalingų atskirų maisto atliekų konteinerių įrengimui, poreikis. Veiklos vykdytojas gavo 

finansavimą maisto atliekų surinkimo konteinerių įrengimui, todėl ši problema išspręsta. 

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių PŪV metu teikiamas prioritetas II-ajam atliekų surinkimo 

sistemos variantui, t.y., kai maisto atliekos surenkamos atskirais konteineriais ir I-asis atliekų 

surinkimo variantas nebenarinėjamas. 

Preliminarus įrangos išdėstymas PŪV priestate parodytas 1.12 pav. 
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1.12 pav. Preliminarus įrenginių išdėstymas PŪV priestate 

Maisto atliekų paruošimas apdorojimui 

Į maisto atliekų rūšiavimo (paruošimo apdoroti) liniją (1) (toliau – Rūšiavimo linija), kurios našumas 

ne mažesnis kaip 5 t/val., maisto atliekos iš įgilinto bunkerio bus tiekiamos uždaru sraigtiniu 

konvejeriu. 

Rūšiavimo linijoje (1) bus sumontuotas maišelių praplėšytuvas. Praplėšytuvas skirtas suplėšyti 

maisto atliekų maišelius, nepažeidžiant pačių atliekų. Išpakuotos atliekos preplėšytuve bus 

apdorojamos probiotiniu preparatu „ProbioStopOdor“. Probiotinis preparatas ruošiamas iš gamintojo 

tiekiamo koncentrato, jį skiedžiant vandeniu. Atliekų kvapo mažinimui gamintojas rekomenduoja 

preparatą skiesti santykiu 1:200-300. Šis preparatas bus dozuojamas specialiu mobiliu įrenginiu su 

purkštuku arba, esant techninėms galimybėms, toks purkštukas būtų įrengtas pačiame maišelių 

preplėšytuve. Visos atliekos į tolimesnį rūšiavimo etapą pateks apdorotos probiotiniu preparatu. 

Atviru juostiniu konvejeriu išpakuotų atliekų srautas slinks pro rankinio rūšiavimo kabiną. Rankinio 

rūšiavimo kabinoje bus įrengta viena rūšiavimo linija (vienas konvejeris), o šalia jos bus įrengtos 

keturios darbo vietos. PŪV metu sumažės esamos MA įrenginio rūšiavimo kabinos apkrova, o tuo 

pačiu sumažės ir šioje kabinoje darbuotojų per pamainą praleidžiamų valandų skaičius. Todėl maisto 

atliekų kabinoje rankinį rūšiavimą atlikti bus paskiriami darbuotojai iš MA įrenginio. Naujų darbo 

vietų sukurti nenumatoma. 
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Rankinio rūšiavimo kabinoje iš konvejeriu slenkančio srauto bus atskiriamos į maisto atliekų srautą 

(maišus) patekusios ne maisto atliekos (19 12 12) ir stiklo atliekos (19 12 05), kurios yra 

nepageidaujamos depakeryje. Atrinktos ne maisto atliekos ir stiklas bus surenkami į atskirus 

konteinerius. Konteineriai su atliekomis iki jų pripildymo bus laikomi PŪV priestate, o pripildyti bus 

tiesiai išvežami ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams. Atliekos iš priestato bus išvežamos kartu 

su visu konteineriu, tokiu būdu bus išvengiama kvapų pasklidimo iš konteinerių atliekų perpylimo 

metu. Patogiam konteinerių išvežimui šalia konteinerių laikymo zonų bus įrengti vartai - atliekų 

konteineriai bus išvežami pro juos. 

Daroma prielaida, kad maisto atliekų sraute esanti biomasė sudarys apie 80 %, o likę 20 % – maisto 

atliekų pakuotės ir kitos priemaišos. Vertinama, kad 5 % priemaišų, įskaitant stiklą, bus pašalinama 

rankiniu būdu Rūšiavimo linijoje (1), o 15 % – depakeryje (2) (skaičiuojant nuo viso maisto atliekų 

kiekio – 6673 t/m). 

Maisto atliekų apdorojimas 

Maisto atliekos (20 01 08) iš rūšiavimo kabinos atvirais juostiniais konvejeriais transportuojamos į 

depakerį (2), kurio našumas ne mažesnis kaip 3,5 t/val. (6339 t/metus). Maisto atliekos depakeryje 

(2) bus išskiriamos į dvi frakcijas: 

1) maisto atliekų biomasę (19 12 12), kuri bus laikinai saugoma 150 m3 biomasės rezervuare ir 

perduodama biodujų gamybai privačiam operatoriui; 

2) įvairios priemaišos ir pakuotės (19 12 10), kurios bus nukreipiamos į degintinų atliekų 

frakciją. Šios atliekos iki išvežimo bus saugomos atskirame konteineryje PŪV priestate. 

Depakerio veikimo principas parodytas 1.13 pav. Į depakerį nuo juostinio konvejerio atliekos subyrės 

į depakerio atliekų priėmimo angą, kurios dugne įrengti dygliuoti diskai. Šių diskų paskirtis yra 

perforuoti (subadyti) įvairias pakuotes (plastikinius, popierinius indelius, pakelius ir pan.), kad būtų 

pasiektos jų viduje esančios maisto atliekos. Toliau atliekų masė subyra į perforuotą plieninį cilindrą 

- ekraną. Ekrano viduje įrengti aplink savo ašį besisukantys plieninis volas ir cilindrinis šepetys. 

Depakerio ekranas atlieka membranos funkciją: pro jo perforuotą paviršių volu išspaudžiama 

organinių atliekų masė. Organinių atliekų masė sutekės į po ekranu esantį rinktuvą. Ten pat sutekės ir 

iš maisto atliekų išsiskyrę skysčiai. Iš rinktuvo visa organinė masė vamzdžiu sutekės į požeminį 

uždarą rezervuarą. 

Pakuočių atliekos didesnės nei ekrano skylučių skersmuo, todėl bus sulaikomos cilindrinio ekrano 

viduje. Nuo volo kietosios priemaišos nubraukiamos aplink savo ašį besisukančiu šepečiu, kuriuo 

nuo šių priemaišų pašalinami maisto atliekų likučiai. Pakuočių atliekos išcentrinių jėgų dėka bus 

sustumiamos į depakerio galą ir per specialią angą sukris į konteinerį. Atskirtų atliekų užterštumas 

organinėmis priemaišomis neviršys 0,5 %. Skystajai tvarkomų atliekų daliai patekti į pakuočių 

atliekas neleis depakerio viduje įrengtas specialus užtvaras. 

Įrenginio, kurį galimai planuojama įsigyti, techninės specifikacijos pridedamos 28 priede. 

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu tikslus depakeris nėra pasirinktas ir PŪV vykdymui gali būti 

įsigytas kitas tinkamo našumo analogiškas depakeris. Įrenginys bus pasirenkamas atsižvelgiant ne tik 

į kainą, bet ir į tai, kad jame būtų paruošiama tolimesniam biologiniam apdorojimui tinkama atliekų 

masė, atskiriamos ir valomos pakuotės bei būtu užtikrinta, kad paruošimo metu nesusidarytų 

nuotekos. 



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
(MAISTO ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS KLAIPĖDOS REGIONINIO 
SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV.)  
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 45 
 

 

 

1.13 pav. Principinė depakerio veikimo schema. 

Esant depakerio gedimams, maisto atliekos iš rūšiavimo kabinos juostiniu konvejeriu bus 

transportuojamos į konteinerį, kuris pripildytas ir uždarytas dangčiu bus nustumiamas į rūšiuotų 

maisto atliekų laikino laikymo zoną. Pašalinus techninį gedimą ir atnaujinus depakerio darbą, 

atliekos į įrenginį bus pakraunamos kaušiniu krautuvu. 

Visos atliekos depakeryje bus apdorojamos probiotiniu preparatu „ProbioStopOdor“. Paruoštas 

probiotiko tirpalas bus normuojamas specialiu dozatoriumi, kuris bus sureguliuotas pagal depakerio 

našumą. Depakeris bus komplektuojamas su vandens padavimo įranga, kuri skirta sausai maisto 

atliekų masei sudrėkinti ir suskystinti. Esant techninėms galimybėms, probiotinis preparatas bus 

įterpiamas panaudojant šią vandens padavimo įrangą arba virš linijos bus įrengiami purkštukai. PŪV 

metu atliekų drėkinimui bus naudojamas tik probiotinio preparato tirpalas, gryno vandens padavimas 

į depakerį nebus pajungtas. Tokiu būdu PŪV metu bus užtikrinta, kad visa atliekų masė būtu 

apdorota gamintojo nurodytu minimaliu probiotinio preparato kiekiu, o sausesnėje atliekų masėje jo 

bus daugiau nei rekomenduojamas minimalus kiekis. 

Maisto atliekų paruošimo perdirbimui įrangą planuojama sumontuoti naujai pastatytame priestate 

(pastate) šalia esamo mišrių komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo (MA) įrenginio Klaipėdos 

regioninio sąvartyno teritorijoje, adresu: Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos raj. sav. 

Naujai įrengiamuose Bendrovės maisto atliekų apdorojimo įrenginiuose bus atsižvelgiama, kad 

apdorojamos maisto atliekos būtų priimamos, laikomos ir apdorojamos uždarose patalpose (pastate), 

užtikrinant kvapų sklidimo prevenciją ir dujų išvalymą prieš išleidžiant į aplinką. 
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Maisto atliekų saugojimas ir išvežimas 

Depakeryje atskirta maisto atliekų masė bus saugoma 150 m3 uždaroje talpoje (rezervuare). Talpa 

bus įrengiama PŪV priestato viduje žemiau grindų lygio, t.y., įkasta į gruntą. Konkrečių 

rekomendacijų kiek bioskaidžios atliekos gali būti saugomos prieš jų sutvarkymą LR teisės aktuose 

nėra, todėl vadovaujamasi kitų Europos šalių praktika. Šiaurės Airijos Žemės ūkio, aplinkos ir kaimo 

departamentas bioskaidžias atliekas rekomenduoja laikyti ne ilgiau kaip 48 val.7 Vadovaujantis šia 

rekomendacija, uždaroje talpoje atskirta maisto atliekų masė bus saugoma ne ilgiau kaip 2 paras. 

Maisto atliekas laikant pastovioje ir neaukštesnėje kaip +20 0C temperatūroje bei laikymo trukmei 

neviršijant 48 val. didelio dujų kiekio susidarymas talpoje neprognozuojamas. Apsaugai nuo avarinės 

situacijos susidarymo, maisto atliekų saugojimo rezervuare bus įrengta avarinė sklendė. Dėl 

susidariusio viršslėgio per sklendę išsiskyrusios dujos atskiru vamzdžiu bus nuvedamos į MA 

įrenginio biofiltrą. Šiuo metu pradedamas rengti biofiltro modernizacijos projektas, kuriame bus 

įvertintas šių dujų patekimas į biofiltrą ir jų tinkamas išvalymas iki esamų užterštumo verčių 

(detalesnė informacija pateikiama žemiau).  

Maisto atliekos bus transportuojamos: 

- Vamzdynu. Šis transportavimo būdas būtų naudojamas tuo atveju, jei dėl apdorotų maisto 

atliekų tvarkymo būtų susitarta su AB „Klaipėdos vanduo“; 

- Autotransportu. Šis transportavimo būdas būtų naudojamas tuo atveju, jei maisto atliekos būtų 

tvarkomos kitoje vietovėje įrengtoje biodujų jėgainėje. Atliekos į asenizacinius automobilius 

būtų perpumpuojamos per prie rezervuaro jungiamą žarną. Asenizacinio automobilio 

užpildymo greitis 100-130 l/min. Asenizacinio automobilio pildymas bus vykdomas PŪV 

priestato viduje. Autotransporto pokyčio šis atliekų transportavimo būdas nesąlygos, nes 

bendras objekte tvarkomų ir atvežamų/išvežamų atliekų kiekis, o tuo pačiu ir autotransporto 

skaičius nepasikeis. 

PŪV priestate patogiam ir sklandžiam atliekų tvarkymo procesui užtikrinti numatoma įrengti šiuos 

vartus (žiūr. 1.12 pav.): 

- Vartai Nr. 1 – maisto atliekų išvežimo autocisternos įvažiavimo/išvažiavimo vartai. Per dieną 

bus atviri ne ilgiau kaip 10 min; 

- Vartai Nr. 2 – pagrindiniai maisto atliekų įvežimo į PŪV priestatą vartai. Šie vartai bus 

automatiniai ir atsidarys šiukšliavežei atvažiavus prie jų. Maisto atliekos į įgilintą bunkerį bus 

išverčiamos šiukšliavežei įvažiavus į vidų ir tuo metu vartai bus uždaromi. Vartai bus atidaromi 

šiukšliavežei išvykstant. Per dieną pro šiuos vartus įvažiuos/išvažiuos iki 5 šiukšliavežių. 

Vartai atviri bus 60 min per dieną; 

- Vartai Nr. 3 – skirti depakeryje iš maisto atliekų srauto atskirtų pakuočių (19 12 10) konteinerių 

išvežimui. Bus atidaromi tik vieną kartą per dieną, ne ilgiau kaip 5 min; 

- Vartai Nr. 4 ir Nr. 5 – skirti iš maisto atliekų srauto rūšiavimo kabinoje atskirtų stiklo atliekų 

(19 12 05) ir kitų ne maisto atliekų (19 12 12) konteinerių išvežimui. Bus atidaromi tik vieną 

kartą per dieną, ne ilgiau kaip po 5 min. 

Visi šie vartai gali būti naudojami įrangos techniniam aptarnavimui (periodiniams priežiūros darbams 

ar gedimų atveju) arba avarijų likvidavimui. 

 
7 El. prieiga: https://www.daera-ni.gov.uk/articles/composting-and-storage-biodegradable-waste-paragraph-13-exemption 
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PŪV patalpų ir įrangos valymas 

Su maisto atliekomis kontaktuojantys atviri juostiniai konvejeriai bus valomi drėgnomis šluostėmis 

kasdien. Visa įranga bus praplaunama ir dezinfekuojama sanitarinių plovimų metu, nerečiau kaip 

kartą per mėnesį. Maisto atliekų priėmimo bunkeris bus valomas ir plaunamas vadovaujantis 

gamintojo rekomendacijomis. Plovimo metu susidarančios nuotekos bus surenkamos ir kaupiamos 

mišrių nuotekų surinkimo talpoje bei tvarkomos kartu su jomis. Per mėnesį šių nuotekų kiekis bus 

apie 1 m3 ir šiuo metu susidarančių mišrių nuotekų kiekio pokyčio ar tvarkymo sistemos neįtakos. 

Biofiltro modernizavimo metu numatoma atlikti šiuos darbus: 

- Prieš biofiltrą įrengti papildomą ozonavimo įrangą: ozono gamybos, tiekimo įmaišymo ir 

kontrolės įrenginius. Ortakiuose ozonas būtų įmaišomas į ištraukiamo oro srautą ir kartu su juo 

ortakiais judėtų ištraukiamųjų ventiliatorių kryptimi.  Ozonas yra stiprus oksidatorius ir 

oksiduoja daugumą oro teršalų, tokių, kaip sieros vandenilis, tioliai, merkaptanai ir kiti. O 

nesureagavęs ozonas skyla atgal į oro deguonį. Tikimasi, kad ozonavimo dėka bus 

suoksiduojama 50-60 % teršalų. Oro teršalai po oksidacijos ozonu virsta tirpesniais vandenyje 

rūgštiniais junginiais – sieros oksidais, sulfoksidais, amonio sulfatu ar amonio nitratu. 

Po ozonavimo oro srautas kaip ir iki šiol bus paduodamas į cheminį skruberį, kuris pašalins dar 

20-30 % teršalų. Bendras teršalų pašalinimo efektyvumas sieks apie 60 %. Atlikti tyrimai rodo, 

kad tokios sistemos iš oro srauto sėkmingai pašalina tiek organinius, tiek neorganinius teršalus. 

Bendras valymo efektyvumas viršija 90 %.8 

Tokiu būdu, į biofiltrą patektų tik dalis iki tol buvusių teršalų, o tai sumažintų biofiltro 

apkrovimą ir pagerintų liekančių teršalų biooksidacijos efektyvumą. Taip pat į biofiltrą patektų 

daugiau oksiduotų junginių formų – nitratų, sulfatų ir kt., kurios yra svarbios biofiltro biologijai 

kaip deguonies šaltinis. Dar viena teršalų ozonavimo prieš biofiltrą nauda gali būti ta, kad oro 

sraute esančios sunkiai biodegraduojančios ir biofiltre neskaidomos medžiagos po oksidacijos 

ozonu virsta junginiais, kurie yra daug lengviau biodegraduojantys. Tai padidina maksimalų 

galimą biofiltro apkrovimą ir jo veikimo efektyvumą. Taip pat, reikalui esant, dozuojant 

didesnes ozono koncentracijas, galima reguliuoti biofiltre esančios biomasės kiekį ir taip 

pagerinti biofiltro pralaidumą. 

- Peržiūrėti įkrovą, patikrinti jos tinkamumą tolimesniam darbui ir esant poreikiui ją pakeisti ar 

papildyti; 

- Po modernizacijos 2 m. bus tęsiamas garantinis aptarnavimas, periodiškai atliekami emisijų 

nustatymo tyrimai. 

- Atlikus biofiltro modernizaciją ir pradėjus vykdyti PŪV, bus atlikti oro teršalų ir kvapų emisijų 

iš biofiltro matavimai. Matavimų metu nustačius, kad emisijos yra didesnės už esamas, 

papildomai už biofiltro bus statomas aktyvuotos anglies filtras. Šiuo tikslu būtus reikalingas 

papildomas oro srauto ventiliatorius ir atskira anglies filtro patalpa (panašaus dydžio kaip 

esama biofiltro). Adsorbcijos aktyvuota anglimi efektyvumas priklauso nuo daugybės faktorių, 

tokių kaip: 

 
8 Tyrimų duomenų publikacijos prieinamos šiomis nuorodomis: 
https://www.researchgate.net/publication/354160566_Treatment_of_Flue_Gas_from_an_Infectious_Waste_Incinerator_u
sing_the_Ozone_System 
https://aaqr.org/articles/aaqr-10-06-oa-0047.pdf  
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- Anglies granulių dydžio (kuo smulkesnės granulės, tuo adsorbavimo paviršius didesnis); 

- Oro judėjimo greičio sistemoje (kuo ilgiau oro srautas kontaktuoja su anglies filtru, tuo 

daugiau teršalų iš jo sugeriama); 

- Oro užterštumo dulkėmis (anglies daleles padengusios dulkės trukdo adsorbuoti teršalus iš 

oro); 

- Filtravimo medžiagos naudojimo trukmės (anglies dalelėms prisipildžius adsorbuojama 

medžiaga, jis tampa nebeefektyvus); 

- Temperatūros (aukštoje temperatūroje (daugiau nei +60 0C) anglimi sugertos medžiagos 

gali būti išskiriamos atgal į pratekančio oro srautą; objekto veiklos metu bus palaikoma 

pastovi temperatūra (~ +20 0C), todėl šio faktoriaus įtaka bus nereikšminga); 

- Drėgmės (oro drėgmė sistemoje neturi viršyti 60 %, kitaip anglimi pirmiausia bus 

sugeriamos vandens molekulės, o ne teršalai); 

- Sugeriamų teršalų savybių ir pan. 

Atsižvelgiant į šiuos faktorius, matome, kad teoriškai nustatyti koks bus pasiekiamas išvalymas 

sudėtinga, bet atlikti tyrimai rodo, kad anglies filtrai adsorbuoja 90 % ir daugiau teršalų9. 

PŪV keliama rizika šiais aspektais: 

- maisto atliekų tvarkymo metu į aplinkos orą bus išskiriami cheminiai teršalai. Reikalinga 

įvertinti oro teršalų emisijos pokytį objekte ir kaip tai paveiks vietovės aplinkos oro užterštumą 

cheminiais teršalais; 

- maisto atliekų tvarkymo metu į aplinkos orą bus išskiriami kvapai. Reikalinga įvertinti kvapų 

emisijos pokytį objekte ir kaip tai paveiks vietovės aplinkos oro užterštumą; 

- atskirai tvarkant maisto atliekas, sumažės iš bendro komunalinio atliekų srauto išskiriamų 

degiųjų atliekų ir antrinių žaliavų užterštumas biodegraduojančia mase, todėl galimas teigiamas 

efektas kvapų aspektu – gali sumažėti kiemo aikštelėje saugomų atliekų skleidžiamas kvapas; 

- veikloje naudojami įrenginiai skleis triukšmą. Reikalinga įvertinti kokią įtaką vietovės triukšmo 

lygiui turės PŪV. 

Didžioji maisto atliekų dalis į objektą bus atvežamos drėgnos (~90 % drėgnumo), tad jų saugojimo ir 

tvarkymo metu išsiskirs skystis. Šis skystis bus kaupiamas ir transportuojamas kartu su visa atliekų 

mase, neišleidžiamas į nuotekų sistemą ar aplinką. Tad PŪV nekels rizikos gamybinių nuotekų 

aspektu. 

Atkreiptinas dėmesys, kad po 2020 m. balandžio mėn. gaisro sąvartyno kaupe, iš jo surenkamų dujų 

sudėtis netinkama deginti fakele (per maža metano dujų koncentracija), todėl reikalinga papildomai 

atlikti cheminių teršalų emisijos iš sąvartyno kaupo matavimus bei atlikti oro teršalų emisijos 

skaičiavimus esamos situacijos įvertinimui. 

 
9 Publikacijos el. nuoroda: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10473289.2002.10470872  
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1.2.11. Siūlomų gamybos būdų, įrangos aprašymas, jų palyginimas ir įvertinimas pagal šios 

veiklos rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus ir geriausius prieinamus gamybos 

būdus 

Bendrovės objekto teritorijoje vykdomos veiklos atitikties geriausiems prieinamiems gamybos 

būdams (toliau – GPGB) palyginimas pridedamas 10 priede. 

PŪV bus analogiška vykdomai atliekų tvarkymo veiklai, o bendras tvarkomų ir sąvartyno kaupe 

deponuojamų atliekų kiekis nepakis. Atskirai nuo bendro komunalinių atliekų srauto tvarkant maisto 

atliekas bus galima jas panaudoti efektyviau nei vien deginant. PŪV metu taršos šaltinių kiekis 

nesikeis, o taršos padidėjimas už objekto SAZ ribų neprognozuojamas. Nesant pokyčių, objekto 

GPGB palyginimas atitiks esamą. 

Helsinkio komisijos (HELCOM) rekomendacijose PŪV atitinkančios veiklos rūšies nėra. 
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

2 SKYRIUS. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS 

POVEIKIS, NUMATOMO REIKŠMINGO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, 

SUMAŽINIMO PRIEMONĖS REZULTATAI 

PAV ataskaitoje aprašytas ir išanalizuotas PŪV galimas poveikis aplinkai. Nagrinėjamas bet koks 

(tiesioginis, netiesioginis, kompleksinis, nuolatinis, laikinas, negrįžtamas, grįžtamas, teigiamas ar 

neigiamas ir kt.) reikšmingas poveikis, apibūdinami poveikio prognozavimo ir įvertinimo metodai. 

Galimas neigiamas ar teigiamas poveikis gamtinei ir antropogeninei aplinkai išreikštas kiekybiškai. 

Ataskaitoje taip pat pateikiamas priemonių, numatytų neigiamo poveikio aplinkai prevencijai 

(išvengimui), sumažinimui. Šios priemonės nurodomos kiekvieno aplinkos komponento, kuriam 

PŪV gali turėti neigiamą poveikį, atveju. 
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2.1. VANDUO 

2.1.1. Informacija apie vietovę 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimybėse esantys paviršiniai vandens telkiniai 

PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse atvirų vandens telkinių nėra. Artimiausi vandens telkiniai, 

kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540 „Dėl 

paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių 

patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3372; aktuali redakcija) nustatytos paviršinio vandens telkinių 

pakrančių apsaugos juostos ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, yra: 

 Upės S-3 atšaka, kuriai pavadinimas ir kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre (toliau - UETK) 

nesuteiktas. Iki vandens telkinio apsaugos juostos nuo sąvartyno žemės sklypo ribos yra 

0,42 km atstumas. Objekto teritorija nepatenka į vandens telkiniui nustatytas paviršinio 

vandens telkinio pakrančių apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zoną. 

 S-3 upė (kodas 20010360, 1 eilės Smeltalės upės (20010310) intakas) nuo sąvartyno žemės 

sklypo ribos nutolusi 0,44 km atstumu. Objekto teritorija nepatenka į upei nustatytas 

paviršinio vandens telkinio pakrančių apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinių apsaugos 

zoną. Ši upė neįeina į saugomų teritorijų sudėtį ir daugiau informacijos apie ją nepateikiama. 

 Kūdra (pavadinimas ir kodas nesuteikti), esanti nuo sąvartyno žemės sklypo ribos 0,62 km 

atstumu. Objekto teritorija nepatenka į vandens telkiniui nustatytas paviršinio vandens 

telkinio pakrančių apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zoną; 

 D-2 upė (kodas 17010721, Ditupės upės (17010720) intakas) nuo sąvartyno žemės sklypo 

nutolusi 0,67 km atstumu. Objekto teritorija nepatenka į upei nustatytas paviršinio vandens 

telkinio pakrančių apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zoną. Ši upė 

neįeina į saugomų teritorijų sudėtį ir daugiau informacijos apie ją nepateikiama. 

 Buvę karjerai (pavadinimas ir kodas nesuteikti), esantys nuo sąvartyno žemės sklypo 1,08 km 

ir 1,20 km atstumu. Objekto teritorija nepatenka į vandens telkiniui nustatytas paviršinio 

vandens telkinio pakrančių apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zoną; 

Minėti vandens telkiniai bei jiems nustatytos paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių 

apsaugos juostos su nurodytais atstumais nuo PŪV vietos pažymėti UETK duomenų ištraukoje, 

pateikiamoje 2.1.1 pav. 

Išvardinti vandens telkiniai rekreacijai, vandens turizmui ir žvejybai nėra svarbūs. Greta PŪV žemės 

sklypo nesant paviršinio vandens telkinių, PŪV žemės sklypas į potvynių grėsmės ir rizikos zonas 

nepatenka. 
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2.1.1 pav. Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijos padėtis Lietuvos Respublikos upių, 

ežerų ir tvenkinių kadastro duomenų atžvilgiu 

PŪV žemės sklypo hidrogeologinės sąlygos 

PŪV vieta pagal požeminio vandens baseinų pasiskirstymą priklauso viršutinės-apatinės kreidos 

(toliau - VAK) baseinui (kodas LT004001100) (žr. 2.1.2 pav.). Baseino plotas 8388,3 km2. Baseinas 

produkuoja iki 74722 m3 požeminio vandens per dieną. Minėto baseino išteklių kiekio ir kokybės 

būklė - gera. 

VAK požeminio vandens baseiną (toliau - PVB) sudaro trys pagrindiniai spūdiniai vandeningieji 

sluoksniai - kelovėjo (J3cl2), viršutinės kreidos (K2), bei conomanio-apatinės kreidos (K2cm+K1). 

Kelovėjo vandeningasis sluoksnis yra paplitęs šiaurinėje VAK PVB dalyje, vyraujantis storis - 

nedidelis ir siekia 7-12 m, tik ties Gargždų vandenviete ir 5-6 km atstumu į pietus nuo jos 

vandeningųjų darinių storis padidėja iki 25-30 m. Vandenį talpina smulkus smėlis, smiltainis, 

pasitaiko mergelio. Vandeningojo sluoksnio filtracinės savybės prastos. 

Viršutinės kreidos (K2) vandeningasis sluoksnis yra sudarytas daugiausia iš karbonatinių uolienų. 

Centrinėje ir pietinėje VAK PVB dalyje vandenį talpina minkšta kreida, o vakarų link didėja 

terigeninės medžiagos (molingo mergelio, aleurito) kiekis. Vidutinis vandeningojo sluoksnio 

efektyvus storis - apie 40 m. Šio vandeningojo sluoksnio filtracinės savybės yra gana prastos. 

Cenomanio-apatinės kreidos (K2cm+K1) vandeningajame sluoksnyje požeminį vandenį talpina 

glaukonitingos terigeninės uolienos, kurių vidutinis storis 15-20 m. Kaip ir viršutinės kreidos 

vandeningasis sluoksnis cenomanio-apatinės kreidos dariniai pasižymi gana prastomis filtracinėmis 

savybėmis. 
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2.1.2 pav. PŪV padėtis požeminio vandens baseinų atžvilgiu. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 707 „Dėl požeminio 

vandens telkinių priskyrimo upių baseinų rajonams“ (Žin., 2004, Nr. 21-654), VAK baseinas 

priskiriamas Nemuno upių baseinų rajonui (toliau - Nemuno UBR). Nemuno UBR gruntinis vanduo 

slūgso 10-30 m gylyje. Sąvartyno teritorijos geologinio pjūvio viršutinėje dalyje vyrauja smulkus 

smėlis, kartai persluoksniuojantis su priesmėliu. Smėlio storis kinta nuo 1,8 iki 3,2 m, storiausias jis 

pietiniame ir pietvakariniame pakraštyje. Giliau sutinkamas moreninis priemolis. Gręžiniais 

geologinė sandara ištirta iki 10 m, priemolio sluoksnio padas nepasiektas. Gruntinis vanduo kaupiasi 

smėlio sluoksnyje bei priemolio plyšiuose. Pagrindinė vandens srauto judėjimo kryptis – į vakarus, 

šiaurės vakarus link Karaliaus Vilhelmo kanalo, pietrytinėje dalyje – į rytus, link Minijos. 

Gruntinio vandens tyrimai PŪV žemės sklype atliekami požeminio vandens monitoringo metu. 

Požeminio vandens monitoringas sąvartyno teritorijoje vykdomas nuo 2010 m., monitoringo tinklą 

sudaro 6 aplinkos sąvartyno teritoriją išdėstyti monitoringo gręžiniai. Jų vietos parodytos 2.1.3 pav. 

Vadovaujantis sąvartyno teritorijoje 2016-2020 m. vykdyto aplinkos monitoringo duomenimis, 

gruntinio vandens lygis buvo 0,08–5,63 m (vid. 3,21 m) gylyje nuo ž. pav., 8,3–13,9 m a.a. (vid. 

9,93 m a.a.). Arčiausiai žemės paviršiaus gruntinis vanduo laikėsi vakarinėje žemės sklypo dalyje 

(gręžinyje N. 43331), sekliausiai vanduo laikėsi pietrytinėje dalyje (gręžinyje Nr. 43334). 

Gruntinis vanduo sąvartyno teritorijoje buvo gamtinei aplinkai būdingo kalcio hidrokarbonatinio tipo. 

Išimtis tik pietinėje teritorijos dalyje esantis gręžinys Nr. 43333, kurio vandenyje visą monitoringo 

laikotarpį išliko padidinta sulfatų koncentracija (kaip ir ankstesnį 5 m. laikotarpį). Vandens 

mineralizacija sąvartyno teritorijoje buvo vidutinė, bendroji ištirpusių mineralinių medžiagų suma 

(BIMMS) kito 457–1149 mg/l ribose (vid. 726 mg/l) ir tik pavieniais atvejais (3 atvejai iš 55) viršijo 

maksimalią gėlo vandens mineralizaciją (1 g/l). 



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
(MAISTO ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS KLAIPĖDOS REGIONINIO 
SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV.)  
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 54 
 

 

 
2.1.3 pav. Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo tinklas 

(ištrauka iš UAB „Geomina“ parengtos Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio 

Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. sav., aplinkos monitoringo programos. 2021–2025 m.) 
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Tarp pagrindinių katijonų gruntiniame vandenyje dominavo kalcis – 72,5–264 mg/l (vid. 143,8 mg/l). 

Magnio rasta, daugiau nei natrio ar kalio, nuo 9,35 mg/l iki 47,7 mg/l, vid. 23,4 mg/l. Natrio ir kalio 

kiekis buvo nedidelis, atitinkamai vidutinė koncentracija siekė 11,8 mg/l ir 3,7 mg/l. 

Nežymią gruntinio vandens taršą sąvartyno teritorijoje rodo mineralinio azoto junginių buvimas 

vandenyje. Pavieniuose mėginiuose nitritų kiekis siekė iki 0,52 mg/l (2017 m. rudenį Nr. 43331), 

nustatytos koncentracijos nedidelės ir RV ar DLK nesiekia, 47 atvejais iš 55 nitritų koncentracija 

buvo žemiau metodo aptikimo ribos. Gręžinyje Nr. 43330 nitratų koncentracija 2019, 2020 m. 

pavasarį iki 1,7 karto viršijo DLK. Gręžinyje Nr. 69304 nustatytos padidintos (iki 37,5 mg/l), bet 

DLK/RV nesiekiančios nitratų koncentracijos. Sąvartyno teritorijoje nitratų koncentracijos vidurkis 

siekia vos 4,9 mg/l, 8 atvejais iš 55 nitratų koncentracijos buvo žemiau metodo aptikimo ribos. 

Amonio koncentracija sąvartyno teritorijoje buvo nedidelė iki 1,68 mg/l, 20 atvejų iš 55 

koncentracijos buvo žemiau metodo aptikimo ribos. Bendro azoto, fosforo koncentracijos buvo 

nedidelės. 

Tiriamos teritorijos gruntinis vanduo pasižymėjo nedideliu ištirpusios organinės medžiagos kiekiu. 

Permanganato skaičiaus (toliau - PS) rodiklis, atspindintis vandenyje ištirpusios lengvai 

oksiduojamos organinės medžiagos kiekį siekė iki 5,18 mgO2/l. ChDS rodiklis, atspindintis bendrą 

vandenyje ištirpusios organinės medžiagos kiekį kito <4,64–94,6 mg/O2 ribose (vid. 7,7 mgO2/l), 36 

atvejais iš 57 ChDS vertė buvo žemiau metodo aptikimo ribos. Pagal ChDS ir PS rodiklių tarpusavio 

santykių vertes tiriamuosiuose mėginiuose nustatytos organinės medžiagos buvo mišrios – gamtinės 

ir antropogeninės kilmės. 

Mikroelementų (kadmio, švino, chromo, cinko, vario, nikelio, gyvsidabrio), sietinų su teritorijoje 

vykdoma ūkine veikla, koncentracijos buvo nedidelės ar nesiekė metodo aptikimo ribos. Pavieniuose 

mėginiuose aptiktos gamtiškai švariam vandeniui nebūdingos, tačiau ribinių verčių nesiekiančios, 

cinko (gręžinyje Nr. 43333 iki 160 µg/l), nikelio (Nr. 43331 – 12 µg/l) koncentracijos. 

Vieną kartą per penkerius metus buvo ištirtos fenolio ir SPAM koncentracijos, jų kiekiai 9 atvejais iš 

10 buvo žemiau metodo aptikimo ribos. 2017 m. gręžinyje Nr. 43333 nustatyta nedidelė absoliutinė 

fenolio koncentracija, kuri siekė 0,04 mg/l. Fenolis – stipresnė rūgštis už alkoholį, todėl jam 

būdingos kai kurios neorganinių rūgščių savybės, fenolio kilmė sąvartyno gruntiniame vandenyje gali 

būti siejama su kartu su atliekomis išmestų plastikų, dažų, vaistų irimu. 

Vieną kartą per penkerius metus buvo ištirti aromatinių angliavandenilių, benzino, dyzelino eilės 

angliavandenilių, naftos produktų indekso rodikliai. Daugeliu atvejų šių rodiklių koncentracijos 

neviršijo metodo aptikimo ribos, sąvartyno teritorijoje tik viename gręžinyje (Nr. 43334) nustatytas 

nedidelis – 0,13 mg/l naftos produktų indekso kiekis. Taigi taršos naftos produktais nenustatyta. 

2016-2020 m. atliktų tyrimų metu nustatyta, kad gruntiniame vandenyje nustatyti taršos požymiai yra 

antropogeninio poveikio rezultatas. Iki šiol neaišku ar ši tarša tiesiogiai sietina su sąvartyno poveikiu 

požeminiam vandeniui. Pastaraisiais metais tirtame gruntiniame vandenyje nustatyti antropogeninės, 

normatyvinių dokumentų reikalavimų neviršijančios taršos požymiai. 
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Artimiausiai PŪV vietos esančios geriamo gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės ir atstumai iki 

jų: 

1) Dumpių nuotėkų valyklos vandenvietė 2662 (atstumas nuo veiklos žemės sklypo ribos yra 

0,40 km). Visa PŪV teritorija patenka į šios vandenvietės apsaugos 3B juostą (žiūr. 2.1.4 

pav.). Vadovaujantis 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymu Nr. XIII-2166, II-os grupės vandenviečių apsaugos zonos 3-iosios juostos 3B 

sektoriuje taikomi šie veiklų apribojimai: 

- požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose negali būti nenaudojamų gręžinių, išskyrus 

konservuotus gręžinius; 

- draudžiama rengti angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių tyrimui ir (ar) naudojimui 

skirtus gręžinius; 

- draudžiama į požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas 

komunalines, gamybines ir paviršines nuotekas, radioaktyviąsias ir chemines medžiagas. 

PŪV metu nebus vykdoma nė viena iš aukščiau išvardytų veiklų, todėl PŪV Dumpių nuotekų 

valyklos II grupės gėlo vandens vandenvietės 3B apsaugos juostoje yra leidžiama. 

Mineralinio vandens vandenviečių PŪV artimiausiose gretimybėse nėra. 

PŪV metu dirvožemio ir gruntinių vandenų tarša nenumatoma. Veikos metu nebus saugoma jokių 

pavojingų cheminių medžiagų kurios galėtų patekti į gruntą ir pasiekti vandenvietę, todėl PŪV 

neigiamo poveikio vandenvietei neturės, be to vandenvietė nuo MA įrenginio yra nutolusi saugiu 

atstumu - 280 m. Nuo sąvartyno žemės sklypo ribos mažiausias atstumas yra 250 m. Todėl PŪV 

neturės neigiamos įtakos Dumpių nuotekų valyklos gėlo vandens vandenvietėje Nr. 2662 išgaunamo 

geriamojo vandens kokybei. 

 
2.1.4 pav. PŪV žemės sklypo padėtis gėlo vandens vandenviečių ir jų apsaugos zonų atžvilgiu 
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PŪV žemės sklypo visame plote įrengta melioracijos sistema. Klaipėdos rajone sausinamų žemių 

plotas sudaro 50-75 % nuo savivaldybės ploto, o kanalizuotų (sureguliuotų) upių ilgis sudaro 500-

1000 km. 

Informacijos apie PŪV žemės sklypo gretimybėse naudojamus pasklidosios taršos šaltinius nėra. 

2.1.2. Planuojamas vandens naudojimas 

Šiuo metu vanduo naudojamas darbuotojų buitiniams poreikiams, atliekų priėmimo ir rūšiavimo 

patalpų plovimui, autotransporto ratų plovimui bei dulkėtumo mažinimui statybinių ir didžiųjų 

atliekų tvarkymo zonoje. Tai pat periodiškai vanduo naudojamas priešgaisrinių rezervuarų 

užpildymui, biofiltrų drėkinimo sistemai ir pan. Komunalinių atliekų technologinio proceso metu, 

priimant atliekas, jas rūšiuojant, kaupiant, pakuojant ir pan., vanduo nėra naudojamas. 

Vanduo objekto reikmėms tiekiamas iš šiaurinėje sklypo dalyje įrengto požeminio gėlo vandens 

gręžinio Nr. 59650. Vandens apskaitai įrengtas vandens sąnaudų apskaitos prietaisas. Karštas vanduo 

ruošiamas elektriniame boileryje. Šiuo metu požeminio geriamojo vandens sąnaudos vidutiniškai 

sudaro 2887 m3 /metus, 7,91 m3 /parą. 

PŪV metu vandens sąnaudų pokytis prognozuojamas dėl sausų atliekų drėkinimo (apdorojimo 

probiotiniu preparatu). Vidutinės vandens sąnaudos sieks 1 m3/d. arba 365 m3/m. 

PŪV technologinės įrangos valymui ir plovimui bus sunaudojama apie 1 m3 vandens. Šis kiekis nei 

vandens sąnaudų, nei susidarančių nuotekų pokyčio neįtakos. 

PŪV metu transporto srautų pokytis nenumatomas, todėl vandens sąnaudos ratų plovimui nesikeis. 

Vanduo iš paviršinių vandens telkinių nenaudojamas, nenumatoma jo naudoti ir PŪV metu. Taip pat 

nenumatoma įrengti naujų požeminio vandenviečių. 

2.1.1 lentelė. Numatomas vandens paėmimas ir vartojimas 

Eilės 
Nr. 

Vandens 
išgavimo 
(gavimo) 

vieta 

Didžiausias 
planuojamas 
gauti/išgauti 

vandens kiekis 

Veikla, kurioje 
bus vartojamas 

vanduo 3 

Kiekvienoje veikloje 
planuojamo suvartoti 
vandens didžiausias 

kiekis 

Planuojami 
vandens 

nuostoliai, 
m3/m. 

Kitiems 
objektams/asmenims 
planuojamo perduoti 

vandens kiekis, 
m3/m. m3/m. m3/d m3/h m3/m. m3/d. m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Gavybos 
(gėlo 

vandens) 
gręžinys 

Nr. 59650 

3252 8,9 1 

Darbuotojų 
buitinėms 
reikmėms, 
ūkinėms 
reikmėms, 
taršos 
mažinimui 

3252 8,9 1 - - 
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2.1.3. Planuojamos ūkinės veiklos galima vandens sutelktoji ir pasklidoji tarša 

Esama nuotekų tvarkymo sistema 

Sąvartyno veiklos metu susidaro buitinės, gamybinės nuotekos ir filtratas. Gamybinės nuotekos 

susidaro autotransporto ratų dezinfekavimo metu, apvalomos netoli dezinfekavimo duobės esančioje 

naftos gaudyklėje (našumas 2 l/s) ir kartu su buitinėmis nuotekomis nuvedamos į filtrato kaupyklą. 

Lietaus nuotekos nuo sąvartyno kaupo dalinai susigeria į gruntą, dalinai nuteka į aplink sąvartyną 

suprojektuotą ir įrengtą griovį. Į šį griovį šiuo metu renkamos ir paviršinės (lietaus) nuotekos nuo 

sąlyginai švarių teritorijų. Griovys tiesioginio išleidimo į paviršinius vandens telkinius neturi, nuo 

pro sąvartyną praeinančio griovio, sąvartyną juosiantis griovys atribotas sklendėmis (uždoriais). 

Teritorijos pietrytinėje dalyje įrengta pralaida, jungianti sąvartyno griovį ir melioracijos griovį, kuris 

pasiekia Ditupės upelį. Šia pralaida vanduo iš sąvartyno į aplinką gali patekti tik esant itin dideliam 

nuotekų kiekiui, ženkliai pakilus vandens lygiui griovyje. Paviršinių nuotekų tyrimai atliekami du 

kartus per metus (rudenį ir pavasarį), imant mėginius dvejose vietose, esančiose sąvartyną 

juosiančiame melioracijos kanale (žiūr. 2.1.3 pav.). P01 reprezentuoja vandens kokybę iki sąvartyno, 

P02 – žemiau sąvartyno. Taip vertinama sąvartyno įtaką paviršinio vandens telkinio vandens 

kokybei, nors atstume tarp P01 ir P02 į šį griovį suteka ir iš kitų teritorijų ateinantis drenažinis 

vanduo. Monitoringo metu nustatomi šie parametrai ir nustatomos teršalų koncentracijos: 

temperatūra, pH, savitasis elektrinis laidis (SEL), ChDS, BDS7, fenolio skaičius, skendinčių 

medžiagų (SM), chloridų, sulfatų, nitritų, nitratų, amonio jonų, bendrojo azoto, bendrojo fosforo, 

di(2-etilheksil)ftalato (DEHP), dimetilftalato, dietilftalato, dipropilftalato, dibutilftalato ir 

diciklohekcilftalato koncentracijos. Į aplinką patenkančios lietaus nuotekos nėra švarios, jose 

aptinkama nemažai organinių medžiagų (bendrąjį jų kiekį parodo ChDS) ir biologiškai skaidžių 

organinių medžiagų (jų kiekį parodo BDS7). Nepaisant to, iki šiol vykdyto monitoringo duomenimis, 

lietaus nuotekose nebuvo aptikta taršos, viršijančios į gamtinę aplinką išleidžiamose nuotekose DLK. 

Dumpių nuotekų valymo baro teritorijoje susidarančių paviršinių nuotekų vidutinis metinis ir 

maksimalus paros nuotekų kiekiai apskaičiuoti vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 

„Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali 

redakcija) nustatytais reikalavimais: 

, (m3/metus ar kitą ataskaitinį laikotarpį),  

kur: 

 - faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis).  = 

725,3 mm;  = 77,3 mm. 

 - paviršinio nuotėkio koeficientas.  = 0,83; 

 - teritorijos (baseino) plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens 
surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha.  = 10,3 ha; 

 - paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos 
pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas  = 0,85, jei nešalinamas  = 1. 

Wfmet = 10 x 725,3 x 0,83 x 10,3 x 1 = 62006 m3/metus; 

Wfparos = 10 x 77,3 x 0,83 x 10,3 x 1 = 6608 m3/parą (maksimalus). 
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Buitinės nuotekos objekte susidaro darbuotojų veiklos ir patalpų, įrangos plovimo metu bei 

tvarkomos kartu su sąvartyno filtratu. 

Sąvartyne įrengta filtrato surinkimo sistema – filtrato drenažas ir filtrato siurblinės. Surinktas 

filtratas, kartu su buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų plovimo bei paviršinėmis nuotekomis nuo 

galimai teršiamos teritorijos, nukreipiamas į 300 m3 talpos kaupimo rezervuarą. Rezervuare gali būti 

sukaupiamas 2-3 parų filtratas. Nevalytas filtratas kartu su buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų 

plovimo bei paviršinėmis nuotekomis nuo galimai teršiamos teritorijos atskira linija pagal galiojančią 

nuotekų priėmimo sutartį (pridedama 11 priede) nuvedamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų 

valymo įrenginius. 

2016 m. objekte buvo įrengti pažangūs atvirkštinio osmoso principu veikiantys mišrių nuotekų 

valymo įrenginiai. Iki šiol šių valymo įrenginių eksploatacija nebuvo pradėta. Nuo 2021 m. rugsėjo 

mėn. pardėti vykdyti paruošiamieji nuotekų valymo įrenginių paleidimo darbai. Po kelių mėnesių 

veiklos valymo įrenginiuose įvyko techninis gedimas. Šiuo metu ieškoma gedimo priežastis. Toliau 

bus vykdomi gedimo šalinimo darbai ir nuotekų valymo įrenginių paruošiamieji eksploatacijos darbai 

bus tęsiami. Planuojama, kad 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. Eksploatuojant vietinius 

valymo įrenginius numatyta išvalytą filtratą ir nuotekas išleisti į sąvartyną juosiantį griovį. 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. Filtrato valymas valymo 

įrenginiuose ir valytų nuotekų išleidimas į gamtinę aplinką numatytas Klaipėdos regioninio 

nepavojingų atliekų sąvartyno su statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcija, TIPK leidimo 

Nr. (11.2)-30-124/2008/T-KL.2-9/2015 sąlygose. 

Nuotekų išleistuvų vietos parodytos 2.1.3 paveiksle. 

Pradėjus sąvartyno III-iosios sekcijos eksploataciją, 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 rekultivaciją. Dėl šios priežasties faktiškai susidarysiančio sąvartyno 

filtrato kiekis bus keliomis dešimtimis procentų mažesnis nei aukščiau nurodytas maksimalus metinis 

filtrato kiekis. 

Filtrato užterštumas nustatytas monitoringo metu yra: ChDS = 1580÷3070 mg O/l, BDS7 = 142÷301 

mg O/l, Cl- = 1283÷2293 mg/l, NH4
+ = 760÷1510 mg/l, Nb = 603÷1345 mg/l ir Pb = 4,18÷681 mg/l, 

Cr = 250÷1800 µg/l, Ni = 150÷350 µg/l, Cu = 66÷250 µg/l, Pb ≤ 21 µg/l, As = 20÷35 µg/l, fenoliai = 

0,17÷0,75 mg/l, SPAM = 0,12÷0,94 mg/l. 

Šiuo metu visas sąvartyno teritorijoje susidarantis filtratas tvarkymui nuvedamas į AB „Klaipėdos 

vanduo“ tinklus. 
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Sąvartyne surinktas filtratas kartu su kitomis užterštomis nuotekomis tiriamas prieš valymą (F1) 

atvirkštinės osmozės valymo įrenginyje ir po valymo (F3), arba prieš išleidžiant į sąvartyną juosiantį 

griovį (F2). Filtrato nuotekų tyrimai F2 poste atliekami tik tuo atveju, kai išvalytos nuotekos 

neatiduodamos į tinklus, o išleidžiamos į uždarą griovį, iš kurio į aplinką neišleidžiama. Nuotekas 

surenkantis griovys neturi tiesioginio susisiekimo su paviršinio vandens telkiniais. Filtrato nuotekų 

tyrimai F3 poste atliekami, kai valytos nuotekos išleidžiamos į nuotakyną. 

Nuotekų tvarkymas PŪV metu 

Atliekų tvarkymo veikloje drėkinimui naudojamas vanduo bus įterpiamas į bendrą maisto atliekų 

masę ir objekto teritorijoje nuo jos nebus atskiriamas. Atliekų tvarkymo veiklos metu nuotekos 

nesusidarys. PŪV įrangos valymo ir plovimo metu susidarys apie 1 m3 nuotekų, kurios bus 

nuvedamos į esamą mišrių nuotekų surinkimo talpą bei tvarkomos kaip ir kitos objekte susidarančios 

buitinės, gamybinės nuotekos. 

Maisto atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma pastato viduje, atskirtos maisto atliekos bus saugomos 

uždaroje talpoje. Todėl PŪV nesąlygos galimai teršiamų teritorijų ploto padidėjimo objekto žemės 

sklype bei nedidins susidarančio paviršinių nuotekų kiekio ar jų užterštumo. 

Dėl PŪV nuotekų tvarkymo sistema objekte nesikeis.  
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2.1.2 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas arba kuris kitaip bus teršiamas dėl 
planuojamos ūkinės veiklos 

Eil. 
Nr. 

Vandens telkinio 
pavadinimas, 
kategorija ir 

LR upių, ežerų ir 
tvenkinių kadastro 

objekto identifikavimo 
kodas 

80% tikimybės 
sausiausio 
mėnesio 
vidutinis 

debitas, m3/s 
(upėms) 

Vandens telkinio  
plotas, ha 

(stovinčio vandens 
telkiniams) 

Vandens telkinio būklė 

Rodiklis 

Esama (foninė) būklė Leistina vandens telkinio apkrova 

mato vnt. reikšmė 
Hidraulinė, 

m3/d. 

teršalais 

mato vnt. reikšmė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Melioracijos griovys, o 
persipylimas į Ditupės 

upę 17010720 
- - - - - - - - 
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2.1.3 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas 

Eil. 
Nr. 

Nuotekų išleidimo vietos / priimtuvo 
aprašymas  

Juridinis nuotekų išleidimo 
pagrindas  

Leistina priimtuvo apkrova  

hidraulinė teršalais 

m3/d m3/metus parametras mato vnt. reikšmė 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 
Išleistuvas Nr. 3 

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklai 
Dumpių k. 

AB „Klaipėdos vanduo“ 2021-
12-01 papildomas susitarimas 

Nr. PATP-202100007 
 (žr. 11 priedą). 

- - 

BDS7 mg O2/l 1050 

ChDS mg/l 3150 

Bendras azotas mg/l 
1700 

Bendras fosforas mg/l 20 
Skendinčios medžiagos mg/l 350 
Naftos produktai mg/l 5 
Arsenas mg/l 0,03 
Kadmis µg/l 40 
Chloridai mg/l 2000 
Chromas mg/l 2 
Varis mg/l 2 
Detergentai mg/l 10 
Fenoliai mg/l 0,6 
Gyvsidabris µg/l 2 
Nikelis µg/l 100 
Švinas µg/l 100 
Cinkas mg/l 1,6 
Temperatūra C° <45 

pH - 6,5-9,5 
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2.1.4 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus 

Eil. Nr.  Koordinatės Priimtuvo 
numeris  

Planuojamų išleisti 
nuotekų aprašymas 

Išleistuvo 
tipas/techniniai 

duomenys 
Išleistuvo vietos aprašymas  

Numatomas išleisti didžiausias 
nuotekų kiekis 

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

1. 
X-6169944 
Y-327675 

1 

Mišrios nuotekos 
(buitinės, mašinų ratų 
plovimo, filtratas ir 

paviršinės nuo galimai 
taršios teritorijos) 

Išleistuvas į melioracijos 
griovį 

Melioracijos griovys 168 61320 

2. 
X-6169864 
Y-327324 

1 
Paviršinės (lietaus) 

nuotekos 
Išleistuvas į drenažinį 

šulinį, Ø 1m 

Prisijungimas į drenažinį šulinį, iš 
kurio nuotekos patenka į 

kolektorių 
6608 62006 

3. 
X-6170103 
Y-327733 

2 

Mišrios nuotekos 
(buitinės, mašinų ratų 
plovimo, filtratas ir 

paviršinės nuo galimai 
taršios teritorijos) 

Išleistuvas į tinklus 
AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų 

tinklai  
168 61320 

2.1.5 lentelė. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas. 

Nr. 
Teršalo 

pavadinimas 

Nuotekų užterštumas prieš valymą Didžiausias planuojamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką 
Numatomas 

valymo 
efektyvumas, 

% 

mom., 
mg/l 

vidut., 
mg/l 

t/metus 
DLK mom., 

mg/l 

Planuo-
jama LK 
mom., 
mg/l 

DLK vidut., 
mg/l 

Planuo-
jama LK 

vid., 
mg/l 

DLT paros, 
t/d. 

Planuo-
jama LT 

paros, 
t/d. 

DLT metų, 
t/m. 

Planuo-
jama LT 

metų, 
t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

BDS7  - 1050 64,386 - - 17 - - - 1,042 - Iki 98,4 

Bendras azotas - 1700 104,244 - - 15 - - - 0,920 - Iki 99 

Bendras 
fosforas 

- 20 1,226 - - 2 - - - 0,123 - Iki 90 

2. 

Skendinčios 
medžiagos 

- 300 0,050 50 - 30 - 0,005 - 1,016 - Iki 90 

BDS7 - 115 0,035 34 - 23 - 0,003 - 0,779 - Iki 80 

Naftos 
produktai 

- 20 0,008 7 - 5 - 0,001 - 0,169 - Iki 75 
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2.1.6 lentelė. Objekte numatomos naudoti nuotekų kiekio ir taršos mažinimo bei planuojamo poveikio priimtuvui kompensavimo priemonės 

Nr. 
Nuotekų šaltinis/ 

išleistuvas 
Priemonės ir jos paskirties aprašymas3 

Planuojamos priemonės projektinės savybės4 
rodiklis mato vnt. reikšmė 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Filtrato ir nuotekų valymo įrenginys 

ChDS 
BDS7 

Bendras azotas 
Bendras fosforas 

Amonis 
 

Cl-, 
NH4, 
NO2-, 
NO3-, 
PO4, 
Cd, 
Cr, 
Cu, 
Ni, 
Pb, 
Zn, 
Hg, 
As, 

Naftos angliavandeniliai 
SPAM 

Fenolio skaičius 

% 

Iki 99,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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2.1.6 lentelės tęsinys 

Nr. 
Nuotekų šaltinis/ 

išleistuvas 
Priemonės ir jos paskirties aprašymas3 

Planuojamos priemonės projektinės savybės4 
rodiklis mato vnt. reikšmė 

1 2 3 4 5 6 

2 1 
Naftos gaudyklė NGP-S-2 

Paskirtis-mašinų ratų plovimo nuotekų užterštumo sumažinimas-naftos 
produktais ir skendinčiomis medžiagomis 

Naftos produktai: 
Prieš valymą 
Po valymo 

Išvalymo efektyvumas 

 
mg/l 
mg/l 

% 

 
20 

5 

75 

Skendinčios medžiagos: 
Prieš valymą 
Po valymo 

Išvalymo efektyvumas 

 
mg/l 
mg/l 

% 

 
300 

30 

90 

BDS: 
Prieš valymą 
Po valymo 

Išvalymo efektyvumas 

 
mg/l 
mg/l 

% 

 
115 
23 
80 
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2.1.4. Numatomas reikšmingas poveikis  

PŪV metu vanduo bus naudojamas įrangos plovimui ir atliekų masės drėkinimui, vandens tiekimas 

bus vykdomas iš esamo požeminio vandens gręžinio. 

PŪV metu šiuo metu susidarančių nuotekų kiekiai nepasikeis dėl šių priežasčių: 

- naujų darbo vietų sukurti nenumatoma (maisto atliekų padorojimo priestate dirbti bus 

paskiriami MA įrenginio darbuotojai), todėl susidarančių buitinių nuotekų kiekiai nepakis; 

- maisto atliekų priėmimo bunkerio dugne susikaupę skysčiai uždaru vamzdžiu bus 

perpumpuojami į atskirtų maisto atliekų požeminį rezervuarą ir toliau tvarkomos kartu su visa 

maisto atliekų mase; 

- maisto atliekų apdorojimo veikloje vanduo bus naudojamas tik atliekų masės drėkinimui. Nuo 

atliekų nutekėjęs ar iš jų masės išsiskyręs skystis bus sulaikomas ant konvejerių paviršiaus 

(bus įrengti nutekėti neleidžiantys bortai) ir kartu su visu maisto atliekų srautu nuvedamas į 

depakerį. Depakeryje skystis sutekės į biomasės rinktuvą, o toliau – į požeminį maisto atliekų 

rezervuarą. Vanduo nebus atskiriamas, o liks apdorotoje atliekų masėje; 

- galimai teršiamų teritorijų plotas sąvartyno žemės sklype nepasikeis. 

Kaip jau akcentuota anksčiau, maisto apdorojimo veikla bus vykdoma uždaro pastato viduje. 

Atskirtų maisto atliekų masė iki išvežimo/transportavimo bus saugoma PŪV priestato viduje 

įrengtoje uždaroje talpoje. Atliekų išvežimui bus naudojamos autocisternos, į kurias atliekos bus 

pakraunamos PŪV priestato viduje per sandariai prijungtą žarną. Maisto atliekos bus supilamos į 

išplautas cisternas. Cisternų plovimas bus vykdomas atliekų vežėjo, kuris pagal sutartį teiks 

paslaugą UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, teritorijoje, esančioje už PŪV teritorijos 

ribų. 

Pakrovimo aikštelėje bus įrengta skysčiams nelaidi danga, kuri užkirs kelią į aplinką patekti maisto 

atliekoms avariniu atveju. 

Esant galimybei atliekas tvarkyti kaimyninėje bendrovėje AB „Klaipėdos vanduo“, maisto atliekų 

masė bus transportuojama sandariu vamzdynu. 

PŪV metu poveikis paviršiniams ir požeminiams vandens telkiniams nebus daromas, kadangi 

maisto atliekos bus tvarkomos ir saugomos taip, kad į aplinką nepatektų, o buitinės, gamybinės ar 

paviršinės (nuo galimai teršiamų teritorijų) nuotekos į gamtinę aplinką nebus išleidžiamos. 

2.1.5. Poveikio sumažinimo priemonės 

Automobilių ratų plovimo metu susidarančios nuotekos valomos naftos gaudyklėje NGP-S-2 ir 

nuvedamos į mišrių nuotekų surinkimo talpą. Visos objekte susidarančios mišrios nuotekos šiuo 

metu išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus. Sutvarkius objekte esančius vietinius 

nuotekų valymo įrenginius, tinkamai sureguliavus jų darbą bei tai patvirtinus laboratorinių tyrimų 

rezultatais, išvalytos mišrios nuotekos bus išleidžiamos į aplinką. Tačiau dabartinė filtrato išleidimo 

į AB „Klaipėdos vanduo“ liniją nebus demontuota, nes įmonė pasilieka galimybę išleisti dalį 

nuotekų (vykdant valymo įrenginių techninį aptarnavimą ar įvykus jo veikimo sutrikimams) pagal 

galiojančią nuotekų priėmimo į AB „Klaipėdos vanduo“ sutartį. 
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Kompleksiniam PŪV žemės sklype vykdomos veiklos poveikio stebėjimui pagal 2021-2025 m. 

monitoringo programą (pridedama 7 priede) toliau bus tęsiami šie tyrimai: 

- Sąvartyno filtrato; 

- Požeminio vandens; 

- Paviršinio vandens. 

Poveikis paviršiniams bei požeminiams vandenims PŪV (maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros 

įrengimo ir eksploatacijos) metu nebus daromas, todėl papildomos poveikio mažinimo priemonės 

neplanuojamos.  
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2.2. APLINKOS ORAS 

2.2.1. Informacija apie vietovę 

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 2021-11-24 raštu Nr. 

(30.3)-A4E-13618 „Dėl foninių aplinkos oro užterštumo duomenų“ (žiūr. 12 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 (2020 m.), kurios yra sekančios: CO – 0,19 mg/m3, NO2 – 5,2 µg/m3, NOx – 

7,4 µg/m3, KD10 – 10,1 µg/m3, KD2,5 – 7,1 µg/m3, SO2 – 2,6 µg/m3. 

2.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai 

Objekto esamų taršos šaltinių trumpa charakteristika 

Šiuo metu objekto teritorijoje vykdomų veiklų metu eksploatuojami stacionarūs oro taršos šaltiniai 

identifikuoti bei iš jų išsiskiriantys teršalai nurodyti šiuose šaltiniuose: 

- Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių operatoriaus, Ketvergių g. 2a, 

Dumpių k., Klaipėdos raj., taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIKP) leidimas 

Nr. T-KL.2-11/2015 (pakeistas 2021 m.)10; 

- UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės veiklos (Klaipėdos 

regiono sąvartyno III-iosios sekcijos įrengimo ir eksploatacijos), adresu Ketvergių g. 2, 

Dumpių k., LT-95398 Klaipėdos r. sav., informacija atrankai dėl PAV. 2018 m.11 

 
10 TIPK leidimas skelbiamas šia nuoroda: https://old.gamta.lt/files/2021-05-04%20Nr.%205446%20TIPK.pdf  
11 PAV atrankos infromacija skelbiama šia nuoroda : 
https://old.gamta.lt/files/Informacija%20atrankai%20del%20PAV_Dumpiu%20savartynas_19-01-
15_nuasmeninta1548054258363.pdf  
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Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno su statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo 

sekcija, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos raj. TIPK leidime Nr. (11.2)-30-124/2008/T-KL.2-

9/2015 (pakeistas 2017 m.)12 nurodyti ATŠ Nr. 602, 004, 604, 605, 606 nuo 2020-11-27 panaikinti 

(nebevykdoma nepavojingų dugno pelenų (šlako) laikymo ir rūšiavimo veikla), todėl šioje PAV 

ataskaitoje tarša iš minėtų ATŠ nevertinama. 

MA įrenginio 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 %. 

Išrūšiuotos atliekos (degiosios ir antrinių žaliavų) saugomos atvirose kiemo aikštelėse (ATŠ Nr. 607 

ir 608) arba dengtoje stoginėje (ATŠ Nr. 609). Atliekų saugojimo metu neorganizuotai į aplinkos 

orą gali patekti kietosios dalelės ir LOJ. 

Statybinių ir griovimo bei medienos ir didžiųjų atliekų perdirbimo metu į aplinkos orą išskiria 

kietosios dalelės. Šios veiklos metu eksploatuojami šie taršos šaltiniai: statybinių atliekų trupintuvas 

(ATŠ Nr. 601), medienos atliekų trupintuvas (ATŠ Nr. 602), statybinių atliekų iškrovimas (ATŠ Nr. 

603), atliekų (statybinių, susmulkintų statybinių (skaldos) ir susmulkintų medienos) saugojimas 

(ATŠ Nr. 604), susmulkintų statybinių atliekų krova (ATŠ Nr. 605), susmulkintų medienos atliekų 

krova (ATŠ Nr. 606). 

Atliekas deponuojant sąvartyno kaupe (ATŠ Nr. 601) į aplinką išskiria kietosios dalelės. Šiuo metu 

atliekos deponuojamos I-ojoje ir II-ojoje sąvartyno sekcijose. Šiuo metu minėtos sekcijos yra 

beveik pilnai užpildytos. Šiuo metu įrenginėjama III-ioji sąvartyno sekcija ir atliekos bus 

deponuojamos joje. Kietųjų dalelių emisijos apimtys tiesiogiai priklauso nuo deponuojamų atliekų 

kiekio. III-iojoje sąvartyno sekcijoje bus deponuojamas toks pat atliekų kiekis kaip ir šiuo metu, 

todėl metinis kietųjų dalelių emisijos pokytis nenumatomas, bet pasikeis kietųjų dalelių emisijos 

vieta. 

Organinių atliekų deponavimo sąvartyne metu išsiskiriančių dujų surinkimui 2015 m. sąvartyno 

kaupe buvo įrengti gręžiniai. Surinktos dujos vamzdynu buvo transportuojamos į AB „Klaipėdos 

vanduo“ biodujų deginimo įrenginį arba sudeginamos sąvartyno teritorijoje įrengtame fakele (ATŠ 

Nr. 006). 2020 m. balandžio mėnesį sąvartyno kaupe kilęs gaisras sunaikino dujų surinkimo 

sistemos trečiąjį kolektorių ir dujų surinkimo sistema buvo sugadinta. Be to, dujose sumažėjus 

metano koncentracijai jos tapo nebetinkamos deginimui. Šiuo metu dujų surinkimas iš sąvartyno 

kaupo nevykdomas. Tyrimų metu užfiksuota, kad iš sąvartyno kaupo neorganizuotai į aplinką 

išsiskiria sieros vandenilis. 2021-12-21 parengtas sąvartyno dujų sistemos auditas (pridedamas 14 

priede), pagal kurio išvadas bus atnaujintas dujų surinkimas sąvartyno kaupe, o surinktos dujos bus 

tvarkomos analogiškai kaip ir iki 2020 m.: vamzdynu transportuojamos į AB „Klaipėdos vandenys“ 

 
12 TIPK leidimas skelbiamas šia nuoroda: https://old.gamta.lt/files/Leidimas%20galutinis1495050726930.pdf  
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biodujų deginimo įrenginį arba sudeginamos fakele. Dujų deginimo metu iš fakelo (ATŠ Nr. 006) į 

aplinkos orą išsiskirs degimo produktai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, 

kietosios dalelės ir angliavandeniliai (LOJ). 

Šiuo metu vykdomi nuotekų valymo įrenginių (toliau – NVĮ) parengimo eksploatacijai darbai. NVĮ 

eksploatacijos metu susidarę teršalai bus valomi biofiltre (ATŠ Nr. 007). Iki šiol sąvartyno NVĮ 

nebuvo eksploatuojami (nuotekos tvarkymui perduodamos AB „Klaipėdos vanduo“), todėl ATŠ 

Nr. 007 į TIPK leidimą įtrauktas nebuvo. Pagal degazacijos produktų valymo sistemos projektą, 

NVĮ ir jų biofiltro eksploatacijos metu, į aplinkos orą bus išskiriamas sieros vandenilis. 

Emisijų iš stacionarių ATŠ nustatymas 

Oro teršalų emisijos iš MA įrenginio pastato biofiltro (ATŠ Nr. 001), rūšiuotų atliekų saugojimo 

(ATŠ Nr. 607, 608 ir 609), statybinių ir griovimo bei medienos ir didžiųjų atliekų perdirbimo (ATŠ 

Nr. 601, 602, 603, 604, 605, 606) metu į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų emisijos nurodytos 

Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių operatoriaus, Ketvergių g. 2a, 

Dumpių k., Klaipėdos raj., TIKP leidime Nr. T-KL.2-11/2015. 

PŪV vykdymui įrengto maisto atliekų apdorojimo priestate surinktas oras prieš išleidimą į aplinką 

bus valomas esamame MA įrenginio pastato biofiltre (ATŠ Nr. 001). Naujo oro srauto pajungimas į 

esamą biofiltrą gali padidinti teršalų emisijas iš jo. Todėl šiuo metu pradėtas rengti biofiltro 

modernizacijos projektas, kuriame bus įvertintas naujo dujų srauto patekimas į šį oro valymo 

įrenginį ir viso oro srauto išvalymas iki esamų ar mažesnių užterštumo verčių. Biofiltro 

modernizacijos metu numatoma įrengti papildomą ozonavimo įrangą, esant poreikiui atnaujinti 

biofiltro įkrovą. Praktika rodo, kad oro valymo įrenginių efektyvumas ne visuomet atitinka teorinius 

skaičiavimus. Dėl šios priežasties, biofiltro efektyvumas po modernizacijos bus nustatytas atliekant 

instrumentinius oro teršalų emisijų matavimus. Matavimų metu nustačius, kad emisijos yra didesnės 

už esamas, papildomai už biofiltro bus statomas aktyvuotos anglies filtras. Tokiu būdu bus 

užtikrinta, kad oro teršalų emisija iš MA įrenginio biofiltro (ATŠ Nr. 001) nedidėtų ir todėl oro 

teršalų emisijos PŪV metu iš šio ATŠ yra prilyginamos esamoms emisijoms, kurios nustatytos 

aukščiau minėtame TIPK leidime. 

LOJ emisijos iš sąvartyno filtrato siurblinių (ATŠ Nr. 001, 002, 003 ir 005) ir filtrato kaupyklos 

(ATŠ Nr. 603), kietųjų dalelių emisija iš sąvartyno kaupo (ATŠ Nr. 601) nustatytos pagal UAB 

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės veiklos (Klaipėdos regiono 

sąvartyno III-iosios sekcijos įrengimo ir eksploatacijos), adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., LT-

95398 Klaipėdos r. sav., informaciją atrankai dėl PAV. 

Sieros vandenilio emisija iš sąvartyno kaupo (ATŠ Nr. 601) bei teršalų emisijos iš kitų į minėtus 

duomenų šaltinius neįtrauktų ATŠ (dujų deginimo fakelas (ATŠ Nr. 006) ir NVĮ biofiltras (ATŠ Nr. 

007)) nustatomos vadovaujantis atliktų matavimų duomenimis, technine dokumentacija bei 

apskaičiuojamos pagal 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) patvirtintas metodikas. 
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Emisijų iš objekto neinventorizuotų ATŠ skaičiavimai: 

Dujų emisijos iš sąvartyno kaupo (ATŠ Nr. 601): 

Kaip jau minėta anksčiau, dėl sąvartyno kaupo dujų surinkimo sistemos gedimo, dujos į aplinką 

išsiskiria neorganizuotai. Sąvartyno dujų sistemos audito metu nustatyta, kad išsiskiriančias 

sąvartyno dujas sudaro metanas, anglies dioksidas, deguonis ir sieros vandenilis. Iš išvardintų 

medžiagų aplinkos ore ribojamas sieros vandenilio kiekis. Sieros vandenilio emisijos nustatymui 

2021-10-20 Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atliko cheminius tyrimus, 

kurių protokolas Nr. Ch 7684/2021 - Ch7686/2021 pridedamas 15 tekstiniame priede. Mėginiai imti 

dujų monitoringo taškuose D1, D2, D3. Cheminių tyrimu metu nustatyta, kad sieros vandenilio 

kiekis buvo mažesnis nei 0,06 mg/m3. Netraukiant dujų iš sąvartyno, emisijos greitį bei debitą 

išmatuoti nėra galimybės. Todėl dujų emisija iš sąvartyno kaupo, kai jos nėra traukiamos, 

prilyginama prognozuojamam mažiausiam sąvartyno dujų surinkimo kiekiui, nustatytam sąvartyno 

dujų audito metu, t.y., 50 m3/val. ir 430 000 m3/m. 

H2S emisija iš sąvartyno kaupo bus: 

 

Metinė sieros vandenilio emisija iš sąvartyno kaupo nesiekia 100 g per metus. Tokio dydžio tarša 

laikoma nereikšminga ir tolimesniuose skaičiavimuose nevertinama. 

Emisijos iš dujų deginimo fakelo (ATŠ Nr. 006): 

Vadovaujantis minėto sąvartyno audito duomenimis, prognozuojamas didžiausias sąvartyno dujų 

surinkimo kiekis būtų 1 300 000 m3/m. Per valandą fakele gali būti sudeginama 500 m3 dujų. Dujų 

utilizavimo fakele metu išsiskyrusių teršalų metinės ir momentinės emisijos paskaičiuojamos 

vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika 

(EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook (2019); 35 punktas Metodikų sąraše). 

Pagrindinė emisijų skaičiavimo formulė yra: 

          (1) 

kur:  E – išmetamo konkretaus teršalo emisija, t; 

A – sunaudojamo kuro kiekis, GJ/m. Sudeginamų biodujų kiekis 500 m3/val. ir 1300 tūkst. 

m3/m. Žemutinė biodujų degimo šiluma 20 GJ/tūkst. m313. Am = 500 m3/val. · 0,020 GJ/m3 = 10 

GJ/val. ir Am = 1300,0 tūkst. m3/m. · 20 GJ/tūkst. m3 = 26000 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. 

 
13 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) 



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
(MAISTO ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS KLAIPĖDOS REGIONINIO 
SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV.)  
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 72 
 

 

Momentinės oro teršalų emisijos: 

 

 

 

 

 

Metinės oro teršalų emisijos: 

 

 

 

 

 

Emisijos iš NVĮ biofiltro (ATŠ Nr.007): 

Pagal degazacijos produktų valymo sistemos projektą, biofiltro pagrindiniai technologiniai 

duomenys (ištrauka iš projekto pridedama 16 priede) yra: 

Našumas Q = 600 m3/val.;   

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

Išvalymo efektyvumas – 98 %. 

H2S koncentracija išvalytame ore: . 

Metinė H2S emisija paskaičiuojama įvertinus biofiltro darbo laiką. Biofiltras veiks visus metu 

nepertraukiamai ir metinė H2S emisija bus: 

 

Aplinkos oro taršos iš stacionarių taršos šaltinių pokyčiai PŪV metu 

PŪV metu nauji stacionarūs ATŠ nebus įrengiami. MA įrenginio pastate tvarkomų atliekų kiekis 

(paros ir metinis) nesikeis. PŪV metu numatomų atskirai apdoroti maisto atliekų masė šiuo metu 

tvarkoma kartu su bendru komunalinių atliekų srautu. Kadangi objekte tvarkomų atliekų kiekis 

nepakis, momentinių (g/s) ir metinių (t/m.) oro teršalų emisijų pokyčiai iš biofiltro (ATŠ Nr. 001) 

pokyčiai nenumatomi. Padidėjus atliekų tvarkymo plotui, padidės ir iš MA įrenginio patalpų 

ištraukiamo ir biofiltre valomo oro srautas: padidės nuo 9600 m3/val. iki 14000 m3/val. Tai atitiks 

biofiltro projektinį pajėgumą – 15000 m3/val. 
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PŪV metu maisto atliekos bus supilamos į išplautas cisternas, neužterštas atliekomis, todėl jų 

pildymo metu į aplinką bus išstumiamas švarus oras. Vadovaujantis AP-42, Oro taršos emisijos 

faktorių žinynas. 1 tomas. Stacionarieji taškiniai ir teritoriniai šaltiniai, 5 leidimas, 1995 (anglų 

kalba – AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors; 41. punktas metodikų sąraše, 

patvirtintame LR aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymu 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)) informacija, talpyklų pildymo produktu metu į aplinką išstumiami 

talpykloje esantys garai. T.y., cheminės medžiagos ir lakieji komponentai į aplinkos orą patenka tik 

tuo atveju, jei joje prieš tai buvo laikomas lakus produktas. Be to, autocisterna maisto atliekomis 

bus pildoma PŪV priestato viduje. Dėl šių priežasčių, oro teršalų emisijos autocisternų pildymo 

maisto atliekų mase metu neskaičiuojamos. 

Likusių taršos šaltinių nei fiziniai duomenys, nei emisijos nesikeis. 

Objekto stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikti 2.2.1 lentelėje, o iš jų išmetamų 

teršalų kiekiai 2.1.2 lentelėje. Stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo teritorijoje schema parodyta 

17 priede. 

Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai.  

N a u j o  p r i e s t a t o  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. Dėl šios 

priežasties nagrinėjamo objekto statybos metu numatoma aplinkos oro tarša iš mobilių taršos 

šaltinių nenagrinėjama. 

Į d i e g u s  m a i s t o  a t l i e k ų  t v a r k y m o  s i s t e m ą  darbuotojų skaičiaus padidinti 

nenumatoma, objekte tvarkomų atliekų kiekis PŪV metu nepakis, 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, s ą v a r t y n o  v e i k l o s  m e t u  bus naudojamas dyzelinis autotransportas: 

tankintuvas „Tana-32”, buldozeris T-130, buldozeris Komatsu, grunto vežimui ratinis traktorius 

MTX-150, ekskavatorius Komatsu, asenizacinė mašina MAN. 

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. 

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. 

Tarša iš mobiliųjų oro taršos šaltinių paskaičiuota 18 priede. Metiniai taršos duomenys suvesti 

2.2.3 lentelėje. Vienas automobilis objekto teritorijoje nuvažiuoja vidutiniškai 0,7 km atstumą. 
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2.2.1 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys (po PŪV įgyvendinimo) 
Įrenginio pavadinimas Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių operatorius 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai 
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 

Teršalų išmetimo 
(stacionariųjų 
taršos šaltinių 

veikimo) trukmė, 
val./m. 

Pavadinimas Nr. 
koordinatės aukštis, 

m 
išėjimo angos 
matmenys, m 

srauto greitis, 
m/s 

temperatūra, 
° C 

tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TIKP leidime Nr. T-KL.2-11/2015 nurodyti ATŠ 

Biofiltras 001 X=6170132; Y=327666 7 1,6 1,42 20 3,891 4160 

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 

Po rūšiavimo likusių degiųjų atliekų 
laikymo vieta 

607 X=6170092; Y=327636 10 0,5 5 0 0,981 8760 

Po rūšiavimo likusių antrinių žaliavų 
laikymo vieta 

608 X=6170113; Y=327626 10 0,5 5 0 0,981 8760 

Po rūšiavimo likusių antrinių žaliavų 
laikymo stoginė 

609 X=6170128; Y=327647 10 0,5 5 0 0,981 8760 

Pastabos: 1 – tūrio debitas padidės dėl MA įrenginio pastato ploto padidėjimo. 
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2.2.1 lentelės tęsinys 

Įrenginio pavadinimas Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno su statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcija 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai 
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 

Teršalų išmetimo 
(stacionariųjų 
taršos šaltinių 

veikimo) trukmė, 
val./m. 

Pavadinimas Nr. 
koordinatės aukštis, 

m 
išėjimo angos 
matmenys, m 

srauto greitis, 
m/s 

temperatūra, 
° C 

tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sąvartyno III-iosios sekcijos informacijoje atrankai dėl PAV nurodyti ATŠ 

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 

Filtrato siurblinė 005 X=6170163; Y=327317 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760 

Sąvartyno kaupas (III-ioji sekcija) 601 

X=6170123; Y=327362 
X=6169824; Y=327371 
X=6170152; Y=327224 
X=6169858; Y=327469 

10 340x90 5 0 0,981 8760 

Filtrato kaupykla 603 X=6170103; Y=327733 1,2 0,5 5 0 0,981 8760 

Kiti ATŠ 

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 
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2.2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių 
Įrenginio pavadinimas Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių operatorius 

Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas  

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša Numatoma tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/m 
vienkartinis dydis metinė, 

t/m vnt. vidut. maks. vnt. maks. 

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

091009 

Klaipėdos 
regiono 

komunalinių 
atliekų 

mechaninio 
apdorojimo 
įrenginys 

Biofiltras 001 Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,04110 0,04110 1,2961 g/s 0,04110 1,2961 

Po rūšiavimo likusių degiųjų atliekų 
laikymo vieta 

607 
LOJ 
Kietosios dalelės (C) 

308 
4281 

g/s 
g/s 

0,11370 
0,00002 

0,11370 
0,00002 

3,5880 
0,0005 

g/s 
g/s 

0,11370 
0,00002 

3,5880 
0,0005 

Po rūšiavimo likusių antrinių žaliavų 
laikymo vieta 

608 
LOJ 
Kietosios dalelės (C) 

308 
4281 

g/s 
g/s 

0,09390 
0,00002 

0,09390 
0,00002 

2,9640 
0,0004 

g/s 
g/s 

0,09390 
0,00002 

2,9640 
0,0004 

Po rūšiavimo likusių antrinių žaliavų 
laikymo stoginė 

609 LOJ 308 g/s 0,1741 0,1741 5,4910 g/s 0,1741 5,4910 

Iš viso pagal veiklos rūšį: 13,3400 
Iš viso pagal 
veiklos rūšį: 

13,3400 

091009 

Statybinių ir 
griovimo bei 
didžiųjų ir 
medienos 

atliekų 
perdirbimas 

Statybinių atliekų smulkinimas 601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0141 0,0141 0,1020 g/s 0,0141 0,1020 

Medienos atliekų smulkinimas 602 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0058 0,0058 0,0420 g/s 0,0058 0,0420 

Statybinių atliekų iškrovimas 603 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0091 0,0091 0,0660 g/s 0,0091 0,0660 

Atliekų saugojimas 604 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0149 0,0149 0,4690 g/s 0,0149 0,4690 

Statybinių atliekų pakrovimas 605 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0091 0,0091 0,0660 g/s 0,0091 0,0660 

Medienos atliekų pakrovimas 606 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0424 0,0424 0,0330 g/s 0,0424 0,0330 

Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,7780 
Iš viso pagal 
veiklos rūšį: 

0,7780 
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2.2.2 lentelės tęsinys. 
Įrenginio pavadinimas Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių operatorius 

Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša Numatoma tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/m 
vienkartinis dydis metinė, 

t/m vnt. vidut. maks. vnt. maks. 

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

090401 

Klaipėdos 
regiono 

nepavojingų 
atliekų 

sąvartynas 

Filtrato siurblinė 001 LOJ 308 g/s 0,0012 0,0012 0,0347 g/s 0,0012 0,0347 

Filtrato siurblinė 002 LOJ 308 g/s 0,0012 0,0012 0,0347 g/s 0,0012 0,0347 

Mišrių nuotekų siurblinė 003 LOJ 308 g/s 0,0012 0,0012 0,0347 g/s 0,0012 0,0347 

Filtrato siurblinė 005 LOJ 308 g/s 0,0012 0,0012 0,0347 g/s 0,0012 0,0347 

Fakelas1 006 

Anglies monoksidas (B) 
Azoto oksidai (B) 
Kietosios dalelės (B) 
Sieros dioksidas (B) 
LOJ 

5917 
5872 
6486 
5897 
308 

g/s 
g/s 
g/s 
g/s 
g/s 

0,08056 
0,20556 
0,00217 
0,00186 
0,06389 

0,08056 
0,20556 
0,00217 
0,00186 
0,06389 

0,7540 
1,9240 
0,0203 
0,0174 
0,5980 

g/s 
g/s 
g/s 
g/s 
g/s 

0,08056 
0,20556 
0,00217 
0,00186 
0,06389 

0,7540 
1,9240 
0,0203 
0,0174 
0,5980 

NVĮ biofiltras 007 Sieros vandenilis 1778 mg/m3 10,0 10,0 0,0526 mg/m3 10,0 0,0526 

Sąvartyno kaupas (III-ioji sekcija) 601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0027 0,0027 0,0632 g/s 0,0027 0,0632 

Filtrato kaupykla 603 LOJ 308 g/s 0,00800 0,00800 0,2397 g/s 0,00800 0,2397 

Iš viso pagal veiklos rūšį: 3,8080 
Iš viso pagal 
veiklos rūšį: 

3,8080 

Pastabos: 1 – fakelas eksploatuojamas sąvartyno dujų deginimui tik sutrikus jų tiekimui į AB „Klaipėdos vanduo“. 
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2.2.3 lentelė. Mobilūs taršos šaltiniai ir jų tarša 

Pavadinimas 
Kiekis, 

vnt. 
Sunaudojamų degalų 

kiekis, t/metus 

Į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis, t/metus 

CO NOx LOJ SO2 
Kietosios 
dalelės 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Automobiliai, naudojantys: - - - - - - - 

a) benziną 4 0,070 0,0400 0,0023 0,0079 0,0001 0 

b) dyzeliną 159 11,457 2,8368 0,3226 0,7756 0,0115 0,0456 

c) suskystintas naftos dujas 2 0,034 0,0200 0,0011 0,0039 0 0 

d) suslėgtas gamtines dujas - - - - - - - 

e) kt. degalus - - - - - - - 

Traktoriai ir kt. mechanizmai su 
vidaus degimo varikliais 

10 140 23,1010 3,7950 8,0570 0,1400 0,9630 

Kiti (išvardinti): - - - - - - - 
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2.2.3. Numatomas reikšmingas poveikis aplinkos orui 

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 2.2.1 ir 2.2.2 lentelėse. Taip pat įvertinta ir mobilių 

šaltinių tarša. 

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 2016-2020 m. meteorologinių duomenų masyvas. 

Sklaidos modeliavimo metu naudotą meteorologinę duomenų rinkmeną grafiškai vizualizavus 

matome šios meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožę (žr. 17 priede), kur elemento 

kampas atvaizduoja vėjo kryptį, o radialinis atstumas nuo centro atvaizduoja atsiradimų 

dažnumą. 
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 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 nustatyta vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros Taršos 

prevencijos departamento 2021-11-24 raštu Nr. (30.3)-A4E-13618 „Dėl foninių aplinkos oro 

užterštumo duomenų“ (žiūr. 12 priedą). Informacija apie foninę taršą pateikta skyriuje „2.2.1. 

Informacija apie vietovę“. 

 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. 

 Kietųjų dalelių KD2,5 emisijų kiekis ir foninė koncentracija išskaičiuota iš kietųjų dalelių 

KD10 atitinkamai emisijų kiekio ir koncentracijų pritaikant faktorių 0,5 (remiantis Aplinkos 

apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-14 2012 m. sausio 26 d. dėl aplinkos 
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apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos mėn. 10 d. įsakymu Nr. A-112 patvirtintos 

„Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

įvertinti rekomendacijos“, kuriose apibrėžta KD10 ir KD2,5 koncentracijos aplinkos ore 

vertinimo tvarka - naudojamas koeficientas 0,7 kietųjų dalelių koncentracijos perskaičiavimui į 

KD10 koncentraciją ir koeficientas 0,5 - KD10 koncentracijos  perskaičiavimui į KD2,5 

koncentraciją“. 

Paskaičiuotos koncentracijos išreikštos µ/m3 arba mg/m3 ir lyginamos su RV. Ribinė vertė - 

mokslinėmis žiniomis pagrįstas oro užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ar 

sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir (ar) aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą 

laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas. 

Gauti oro užterštumo rezultatai lyginami su ribinėmis vertėmis (toliau - RV). Taršos šaltinių išskiriamų 

teršalų RV aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 

471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo 

patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, 

aktuali redakcija). Šios RV pateiktos 2.2.4 lentelėje. Teršalų skaičiavimai atliekami įvertinant per 

metus leistiną RV viršijimų skaičių (procentilį). 

2.2.4 lentelė. Teršalų ribinės vertės (RV) 

Teršalo pavadinimas 
Vidurkinimo 
laikotarpis 

Taikomas 
procentilis 

Ribinė vertė 
aplinkos ore 

1 2 3 4 
Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, koncentracijos ribinės 
vertės 
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 μg/m3  

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

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

Teršalo pavadinimas 
Vidurkinimo 
laikotarpis 

 Ribinė vertė 
aplinkos ore 

Teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės 
Amoniakas* 0,5 val. - 0,2 mg/m3  
Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. - 1,0 mg/m3  
Sieros vandenilis 0,5 val. - 0,008 mg/m3  
Pastaba: * - po Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro 

užterštumo verčių lentele 3 pastaboje nurodyta, kad teršalo vidutinė 1 paros koncentracija nustatoma iš ne 
mažiau kaip keturių pusės valandos trukmės šio teršalo koncentracijos matavimų, atliktų per parą vienodais 
laiko tarpais. Todėl modeliuojant skaičiuojama tik pusės valandos koncentracija. 

Aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimų, įvertinus vyraujančius vėjus ir kitas meteorologines 

sąlygas, rezultatai parodyti 19 priede, o skaitinės reikšmės – 2.2.5 lentelėje.  
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2.2.5 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Teršalo pavadinimas 

RV 
skaičiavimo 

laiko 
periodas 

Maksimali teršalo koncentracija ties objekto žemės sklypo 
ribomis 

be fono su fonu 

koncentracija 
RV 

dalimis1 koncentracija 
RV 

dalimis1 

1 2 3 4 5 6 
Anglies monoksidas 8 val. 0,42 mg/m3 0,042 0,61 mg/m3 0,061 

Azoto dioksidas 
valandos 

metų 
97,85 μg/m3 
6,98 μg/m3 

0,49 
0,17 

103,32 μg/m3 
12,88 μg/m3 

0,52 
0,32 

Kietosios dalelės KD10 
paros 
metų 

2,46 μg/m3 
0,86 μg/m3 

0,049 
0,022 

22,82 μg/m3 
14,04 μg/m3 

0,46 
0,35 

Kietosios dalelės KD2,5 metų 0,43 μg/m3 0,022 9,08 μg/m3 0,454 

Sieros dioksidas 
1 val. 
paros 

1,42 μg/m3 
0,59 μg/m3 

0,004 
0,005 

13,69 μg/m3 
5,83 μg/m3 

0,039 
0,047 

LOJ 0,5 val. 0,11 mg/m3 0,11 0,21 mg/m3 0,21 
Amoniakas 0,5 val. 0,026 mg/m3 0,13 0,036 mg/m3 0,18 
Sieros vandenilis 0,5 val. 0,00045 mg/m3 0,056 0,00531 mg/m3 0,66 
Pastaba: 1- RV dalimis – modeliavimo būdų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės vertės. 

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, nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakyme Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 

d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos 

kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 

2007, Nr.67-2627, aktuali redakcija).  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją ir kitų teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatus kartu su 

foniniu užterštumu, galima teigti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, PŪV 

veiklos metu išskiriami teršalai objekto teritorijoje ar už jo ribų nesukels žmonių sveikatos apsaugai 

nustatytų ribinių ar siektinų dydžių viršijimų. 

2.2.4. Poveikio sumažinimo priemonės 

Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus nustatyta, jog nagrinėtų aplinkos oro teršalų 

koncentracija dėl PŪV veiklos gyvenamojoje aplinkoje ribinių verčių neviršys, todėl aplinkos oro 

teršalų išmetimo mažinimui papildomos priemonės nėra privalomos. 

Šiuo metu objekte eksploatuojamos taršos prevencijos priemonės nurodytos 2.2.6 lentelėje. 

Atkreiptinas dėmesys, kad sklaidos skaičiavimuose įvertintas blogiausias variantas, t.y., kai iš 

sąvartyno kaupo surinktos dujos bus utilizuojamos fakele, o ne tiekiamos AB „Klaipėdos vanduo“. 

Leistinos taršos normatyvus siūloma nustatyti pagal pastarąjį variantą, t.y, pagal 2.2.7 lentelėje 

pateiktus duomenis. Siūlomi leistinos taršos normatyvai pateikti 18 lentelėje. 

2.2.5. Skyriaus „Aplinkos oras“ schemos, žemėlapiai 

Aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimo žemėlapiai (su fonu ir be fono) pateikiami 19 priede. 

Aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymo schema pateikta 17 priede. 
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2.2.6 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės 

Įrenginio pavadinimas Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių operatorius 

Taršos šaltinio, į kurį 
patenka pro valymo 
įrenginį praėjęs dujų 

srautas, Nr. 

Valymo įrenginiai 
Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) 

teršalai 

pavadinimas ir paskirties apibūdinimas kodas pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 

001 MA įrenginio biofiltras 56 Amoniakas 134 

Taršos prevencijos priemonės: netaikomos 

Įrenginio pavadinimas Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių operatorius 

Taršos šaltinio, į kurį 
patenka pro valymo 
įrenginį praėjęs dujų 

srautas, Nr. 

Valymo įrenginiai 
Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) 

teršalai 

pavadinimas ir paskirties apibūdinimas kodas pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 

007 
NVĮ biofiltras SV-BF-600 (degazacijos procesas). 
Pašalinamas sieros vandenilis, projektinė koncentracija po 
valymo 10 mg/m3. 

56 Sieros vandenilis 1778 

Taršos prevencijos priemonės: 
Iš sąvartyno kaupo surinktos dujos nuvedamos į AB „Klaipėdos vanduo“, kur yra paverčiamos į naudingą energiją. Laikinai sutrikus dujų 

tiekimui į AB „Klaipėdos vanduo“, sąvartyno dujos utilizuojamos fakele (ATŠ Nr. 006) 
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2.2.7 lentelė. Pasiūlymai dėl leistinos taršos į aplinkos orą normatyvų nustatymo iš stacionarių 
aplinkos oro taršos šaltinių 

Teršalo pavadinimas Teršalo kodas 
Esama tarša 

t/m. 

Numatoma tarša - siūlomi leistinos taršos 
normatyvai  

vienkartinė  
metinė, t/m. 

vnt. dydis 

1 2 3 4 5 6 

Anglies monoksidas (B) 5917 0,7540 g/s 0,08056 0,7540 

Azoto oksidai (B) 5872 1,9240 g/s 0,20556 1,9240 

Kietosios dalelės (B) 6486 0,0203 g/s 0,00217 0,0203 

Kietosios dalelės (C) 4281 0,8421 g/s 0,09814 0,8421 

Sieros dioksidas (B) 5897 0,0174 g/s 0,00186 0,0174 

Lakieji organiniai junginiai 
(LOJ), pažymėti 
pavojingumo fraze: 

     

- - - - - - 

H351:  -   - 

- - - - - - 

Kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiškai veikiantys reprodukciją: 

H340:  -   - 

- - - - - - 

H350      

- - - - - - 

H350i:  -   - 

- - - - - - 

H360D:  -   - 

- - - - - - 

H360F:  -   - 

- - - - - - 

Kiti LOJ (surašomi abėcėlės 
tvarka), išskyrus LOJ, kurių 
kodas 308: 

     

LOJ 308 13,0195 g/s  0,45839 13,0195 

Iš viso LOJ:  13,0195   13,0195 

Kiti teršalai (surašomi 
abėcėlės tvarka): 

     

Amoniakas 134 1,2961 g/s 0,04110 1,2961 

Sieros vandenilis 1778 0,0526 g/s 0,00167 0,0526 

Iš viso:  17,9260   17,9260 
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2.3. KLIMATAS 

2.3.1. Informacija apie vietovę 

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. 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Klaipėdos regioniniame sąvartyne vykdoma veikla 

nepatenka į 2009-07-07 LR klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 (Žin., 

2009, Nr. 87-3662; aktuali redakcija) taikymo sritį. Vadovaujantis objekto TIPK leidimų duomenimis, 

vykdomos veiklos metu šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau - ŠESD) neišskiriamos. 

2.3.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

PŪV metu maisto atliekos bus priimamos ir tvarkomos atskirame MA įrenginio priestate. Maisto 

atliekos bus apdorojamos probiotikais, laikinai saugomos ir tolimesniam tvarkymui perduodamos 

kitiems atliekų tvarkytojams. Objekte atliekos nebus perdirbamos, todėl PŪV metu ŠESD nebus 

išskiriamos.  
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2.4. ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS 

2.4.1. Informacija apie vietovę 

Vietovėje vyraujantys dirvožemiai 

Lietuvos dirvožemiai susidarė ant jūrinių, upinių, ledyninių, vėjinių nuogulų. Šių nuogulų nevienodas 

karbonatingumas, jos skiriasi augalams reikalingų maisto medžiagų elementais. Pagal mechaninę 

sudėtį Lietuvoje vyrauja priesmėliai, priemoliai, smėliai bei moliai. Dirvožemio mechaninė sudėtis turi 

labai didelę reikšmę dirvožemių susidarymui, taip pat dirvožemių naudojimui žemės ūkyje. Nuo 

mechaninės sudėties priklauso beveik visos dirvožemio fizinės ir fizinės-mechaninės savybės: 

tankumas, drėgmės imlumas, laidumas vandeniui, oro bei šilumos režimai ir kt. 

PŪV žemės sklypas patenka į intrazoninio Gargždų-Juknaičių jauražemių pedologinio rajono ribas. Šis 

teritorinis vienetas išskirtas limnoglacialinėmis nuogulomis apklotoje dugninės morenos srityje. To 

dėka, čia yra paplitę ne tik velėniniai jauriniai glėjiški (Jv P1) bet ir veleniniai jauriniai menkai 

pajaurėję (Jv 1) dirvožemiai, kurie pagal LTDK-99 klasifikaciją yra priskiriami glėjiškų jauražemių 

(JDg) bei paprastųjų smėlžemių tipams (SDp). Jauražemiams būdinga14:  

- Ryški eliuvinė – iliuvinė profilio diferenciacija pagal fizinio molio bei oksidų pasiskirstymą. 

- SiO2 santykinis susikaupimas eliuvinėje profilio dalyje.  

- Laisvųjų ir judriųjų geležies (Fe2O3) ir aliuminio (Al2O3) oksidų išplovimas iš eliuvinės 

profilio dalies ir jų susikaupimas iliuvinėje.  

- Nedidelis bendras dirvožemio humusingumas.  

- Vyraujanti fulvatinė humuso sudėtis.  

- Labai rūgšti pH 4,0 – 4,5. 

- Labai maža katijonų sorbcinė talpa. 

- Didelis drėgmės laidumas ir mažas jos imlumas. 

- Mažai augalams prieinamų maisto medžiagų. 

Pagal Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) sudarytą dirvožemio dangos 

klasifikacijos žemėlapį, dirvožemis PŪV vietoje priskiriamas balkšvažemių tipui, tipingiems 

nepasotintiesiems dirvožemiams. 

Pajūrio žemumos ir Nemuno deltos lygumos dirvožemiai iš prigimties yra rūgštūs (pH 5,0-5,5), tačiau 

po intensyvaus kalkinimo (1965-1990 m.) dauguma jų tapo šarmiškais arba artimos neutraliai 

reakcijos. Šiuo metu dirvožemio reakcija palaipsniui grįžta į pirmykštę būklę. PŪV vietoje 

karbonatingas sluoksnis aptinkamas 70-120 cm gylyje. 

Remiantis dirvožemio bonitavimo duomenimis, šis dirvožemis yra vidutiniškai našus, jo našumo balas 

siekia 35,1-40. Dirvožemio atsparumas erozijai PŪV vietoje yra didelis (atsparumo erozijai 

koeficientas K=0,6-0,9), eroduojamų dirvožemių dalis sudaro 0-5,0 %. 

 
14 Šaltinis: J. Volungevičius, P. Kavaliauskas. Lietuvos dirvožemiai . Mokomoji priemonė. El. prieiga: 
https://www.chgf.vu.lt/files/chgf_gi_gkk/chgf_gi_gkk_biblioteka/lietuvos_dirvozemiai_volungevicius_kavaliauskas_2012.
pdf  
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Dirvožemio taršos stebėjimui sąvartyno teritorijos perimetru įrengtas dirvožemio monitoringo tinklas, 

kurį sudaro 4 tyrimo vietos. Paskutiniai dirvožemio tyrimai buvo atlikti 2017 m. Dirvožemio 

užterštumas PŪV vietoje buvo: kadmis (Cd) – < 0,15 mg/kg, chromas (Cr) – 11-19 mg/kg, varis (Cu) – 

5-19 mg/kg, nikelis (Ni) – 7-16 mg/kg, švinas (Pb) – 4-5 mg/kg, cinkas (Zn) – 20-43 mg/kg, naftos 

produktai - < 50 mg/kg. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių 

medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ (TAR, 2015, Nr. 21256; aktuali redakcija), ter6al7 koncentracija 

dirvožemyje neviršija nustatytų ribinių verčių. Neigiamos Klaipėdos regioninio sąvartyno įtakos 

dirvožemiui 2017 metais nenustatyta. 

PŪV teritorija pagal morfologinius vienetus patenka į lokalinių ašių teritoriją, kuri yra vidutiniškai 

svarbi aplinkosauginiu požiūriu (žiūr. 2.4.1 pav.). 

 
2.4.1 pav. Ištrauka iš dirvožemio apsaugos karkaso žemėlapio 

(Šaltinis: Lietuvos erdvinės informacijos portalas, portalo tvarkytojas - VĮ GIS centras). 

Informacija apie hidrogeologines sąlygas žemės sklype išdėstyta skyriuje „2.1.1. Informacija apie 

vietovę“. 
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Informacija apie vietovės žemės gelmes 

Geomorfologiniu atžvilgiu PŪV žemės sklypai yra Vakarų Žemaičių lygumos rajono Rimkų 

moreninio gūbrio mikrorajone. Vietovei būdingas kalvagūbrių ir gūbrių reljefas, kurį sudaro kopos ir 

kauburiai. 

Remiantis Lietuvos Kvartero žemėlapiu, PŪV vietoje stratigrafiniu ir genezės atžvilgiu vyrauja 

morena (kraštinių kalvagūbrių ruožuose), o litologiniu atžvilgiu vyrauja moreninis priesmėlis (žiūr. 

2.4.2 pav.). Kvartero nuogulų storymėje vyrauja glacialinės, fliuvioglacialinės ir limnoglacialinės 

nuogulos bei nuosėdos - moreninis priesmėlis ir priemolis, smėlis, molis ir aleuritas. Bendras kvartero 

darinių storis rajone siekia 120-160 m. PŪV vietos reljefas buvo suformuotas vėlyvojo Nemuno 

ledynmečio Baltijos stadijoje. Ledyninį reljefą iš dalies pakeitė ir vėliau vykę įvairūs geologiniai 

procesai: termokarstas, pelkėdara, šlaitų gravitaciniai procesai, upių tinklo formavimasis ir kiti 

procesai. 

 
2.4.2 pav. PŪV vieta Kvartero žemėlapyje 

(Šaltinis: Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS) 

Duomenys apie požeminio vandens vandenvietes pateikti skyriuje „2.1.1. Informacija apie vietovę“.  

Geologinių procesų ir reiškinių (smegduobių, įgriuvų, griovų, nuošliaužų, nuošliaužų pažeistų šlaitų, 

nuošliaužų-nuogriuvų, požeminių kanalų ar urvų) artimiausiose PŪV vietos gretimybėse nėra. 
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Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenų bazės15 duomenimis, artimiausi 

kiti žemės gelmių ištekliai, geologiniai procesai, reiškiniai, geotopai yra: 

- Naudingųjų iškasenų telkiniai – Kalvių smėlio ir žvyro karjeras (registro N.r 1598; naudojamas; 

atstumas iki telkinio ribos yra 0,68 km) ir Kalvių II smėlio karjeras (registro N.r 1612; buvęs 

naudojamas; atstumas iki telkinio ribos yra 0,73 km); esantys Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. 

- Geologinis reiškinys – nuošliauža prie „meškos galvos kopos“, esantis Neringos m., Neringos 

sav. Kuršių nerijos šlaite prie marių priešais Smeltelės pusiasalį (atstumas 7,7 km); 

- Geotopas – riedulys „Baravykas“, esantis Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. (atstumas 0,9 km). 

2.4.2. Galimas (numatomas) poveikis 

Priestato statybos ir privažiavimo kelio įrengimo metu nuimtas derlingas augalinis dirvožemio 

sluoksnis bus sandėliuojamas statybvietėje kaupuose, vėliau, įrengus statinius, jis bus panaudotas 

teritorijai rekultivuoti ir žaliesiems plotams apželdinti. Dirvožemis bus tvarkomas ir naudojamas 

vadovaujantis LR Vyriausybės 1995-08-14 nutarimu Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ (Žin., 1995, Nr. 68-1656). 

Maisto atliekų apdorojimo veikla bus vykdoma tik pastato viduje, atskirta maisto atliekų masė bus 

saugoma uždaroje talpoje, o krova bus vykdoma skysčiams nelaidžia danga padengtoje aikštelėje. 

Maisto atliekų apdorojimo metu nuotekos nesusidarys. 

PŪV metu neigiamas poveikis dirvožemiui ir žemėms gelmėms nenumatomas. PAV ataskaitoje 

galimas PŪV poveikio vertinimas šiems aplinkos komponentams žemės gelmėms toliau neatliekamas. 

 
15 Prieiga internetu (https://epaslaugos.am.lt/) 
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2.5. KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

2.5.1. Esamos būklės aprašymas 

Kraštovaizdis 

Kraštovaizdis - tai žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio oro, paviršinių ir 

gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvūnų organizmų) ir/ar antropogeninių (archeologinių liekanų, 

statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio lauko) komponentų, susijusių 

medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys. Kraštovaizdžio bendrojo 

supratimo pamatas yra mokslinė paradigma apie visų Žemės paviršiaus abiogeninių, biogeninių ir 

sociogeninių (antropogeninių, technogeninių) komponentų erdvinę integraciją ir šio proceso dėsningą 

teritorinę raišką, leidžiančią išskirti kraštovaizdžio struktūros įvairovę atspindinčius jo teritorinius 

kompleksus. Lietuvos kraštovaizdį formavo daugiausia su paskutiniu ledynmečiu prasidėję 

geomorfologiniai procesai, kurie veikia ir dabar. Šiuolaikinam kraštovaizdžiui labai svarbus jo 

įsisavinimo arba kultūrinimo procesas. Kultūrinis kraštovaizdis yra labai sudėtingų ir įvairiapusių 

gamtinių (natūrinių) bei antropogeninių (kultūrinių) procesų vyksmo ir sąveikos rezultatas. 

Kraštovaizdis apibūdinamas įvairiais aspektais remiantis kraštovaizdžio erdvinės raiškos 

daugiaplaniškumo principu, kuris leidžia paralelinį skirtingo integracijos lygmens ar pobūdžio 

teritorinių vienetų nustatymą ir išskyrimą. 

PŪV teritorija pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskiriama molingų lygumų tipo teritorijai, 

kurios sukultūrinimo pobūdis yra agrarinis mažai urbanizuotas (žiūr. 2.5.1 pav.). Papildančios 

kraštovaizdžio savybės yra slėniuotumas, vyraujantys medynai – eglynai, beržynai. Kraštovaizdžio 

fiziomorfotopų parajonio indeksas – L‘-s/e-b/5. 

 

2.5.1 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio 
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PŪV teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 2.5.2 pav.) neišreikšta vertikalioji sąskaida. Pagal 

horizontaliąją sąskaidą vyrauja atviros pilnai apžvelgiamos erdvės. Kraštovaizdžio erdvinė struktūra 

turi išreikštus tik vertikalių dominančių kompleksus. Vizualinės struktūros porajonio indeksas – 

V0H3-c. 

 

2.5.2 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio 

Vadovaujantis Klaipėdos rajono bendrojo plano sprendiniais (ištrauką žiūr. 2.5.3 pav.), PŪV teritorijos 

pietinė dalis, esanti išilgai Ketvergių gatvės, patenka į rajoninės svarbos geoekologinių takoskyrų 

teritorijos ribas. Šioje žemės sklypo dalyje įrengti statinius ir vykdyti veiklą nenumatoma. 

PŪV teritorijos reljefo tipas - glacialinis. Žemės paviršiaus altitudės kinta nuo 9,34 m iki 36,24 m. 

PŪV teritorijoje ir gretimybėse vyrauja žmogaus veiklos pakeistas kraštovaizdis, kuriame įsikūrusios 

komunalinių paslaugų pramonės įmonės.  

Kurortinių ir rekreacinių teritorijų sąvartyno žemės sklype ar jo gretimybėje nėra. 

Duomenys apie artimiausius paviršinio vandens telkinius pateikti PAV ataskaitos skyrius „2.1.1. 

Informacija apie vietovę“. Kitų biotopų (natūralių pievų, pelkių, jūros aplinkos ir kt.) PŪV vietoje ir 

artimiausiose jos gretimybėse (mažiausiai 1,0 km atstumu nuo PŪV vietos) nėra. 
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2.5.3 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono bendrojo plano Gamtinio kraštovaizdžio, biologinės 
įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo brėžinio 

Biologinė įvairovė 

PŪV padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu 

Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro (kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, PŪV vieta nepatenka į LR ar Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. PŪV vietos padėtį LR ir Europos ekologinio 

tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu žiūr. 2.5.4 pav. 

Artimiausios Europos ekologinio tinklo Natura 2000“ saugomos teritorijos: 

a) Kalvių karjeras LTKLAB003 (paukščių apsaugai svarbi teritorija PAST) (atstumas nuo objekto 
žemės sklypo ribos 1,22 km); 

b) Minijos upės slėnis LTKLAB005 (PAST) (2,35 km); 

c) Minijos upė LTKLA0007 (BAST) (2,71 km). 

Artimiausia Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos: 

a) Minijos ichtiologinis draustinis (2,75 km). 

Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ir gretimybėse esančias saugomas rūšis, jų 

augavietes ir radavietes 

Vadovaujantis Saugomų rūšių informacinės sistemos SRIS duomenimis (žiūr. 20 priedą ir 2.5.5 pav.), 

40 m atstumu nuo PŪV teritorijos ribos yra baltojo gandro Ciconia ciconia radavietė, kitos radavietės 

(baltojo gandro, gervės Grus grus ir ąžuolinis skaptukas Xestobium rufovillosum) yra didesniu nei 

100 m atstumu. 
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2.5.4 pav. PŪV vietos padėtis LR ir 

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu 

 

2.5.5 pav. PŪV vietos padėtis artimiausių augaviečių ir radaviečių atžvilgiu 
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Baltasis gandras (Ciconia ciconia) - agrarinio kraštovaizdžio paukštis, įsikuriantis žmonių 

kaimynystėje netoli pelkėtų vietų ir vandens telkinių. Peri ant pastatų stogų, medžiuose, ant elektros 

perdavimo linijos atramų, vandentiekio bokštų įkurtuose lizduose. Įsikurti dažnai padeda žmonės, 

įkeldami lizdų pagrindus. Patys gandrai susineša gana dideles šakas, vėliau ant jų krauna velėną, šieno 

gumulus, sausą mėšlą ir kt. Gyvendami tuose pačiuose lizduose ir visaip juos taisydami, sukrauna gana 

didelį statinį, kuris neretai per gandrų peštynes ir stiprius vėjus nukenčia. Tame pačiame lizde peri 

daug metų. Balandžio pabaigoje ar gegužės mėnesį lizde deda 1-7, vidutiniškai 4 matinius, baltus 

kiaušinius. Pakaitomis peri patelė ir patinas 31-34 dienas. Išsiritę gandriukai maitinami abiejų tėvų. 

Lizdą palieka po 58-64 dienų, bet dar apie dvi savaites skraido su tėvais. Per metus išveda vieną 

gandriukų vadą. Aktyvūs dieną. Gandras minta ant žemės vyraujančiais gausiausiais, beveik vien 

gyvūninės kilmės maisto objektais. Maisto ieško tik dieną, dažniausiai pavieniui, poromis, vienos 

šeimos dydžio grupėmis drėgnose pievose, balose ir ganyklose. Didesni besimaitinančių paukščių 

būriai pasitaiko tik tokiose vietose, kur galima rasti ypač daug lengvai prieinamo maisto (pvz., šviežiai 

nušienautose pievose ar ką tik išdirbtos žemės plotuose ir panašiai). Įprastai maitinasi netoli nuo 

perėjimo vietos. Kai maisto ieško abu tėvai, stengiasi, kad lizdas būtų matomas, tačiau retkarčiais 

maisto ieško ir už 3-5 km nuo lizdo. Gaudo vabzdžius, kitus bestuburius, žuvis, varliagyvius, ant 

žemės perinčių paukščių jauniklius. Kartais ryja peles, žiurkes, įvairius roplius, taip pat ir gyvates, 

neretai kiškių jauniklius ar net žebenkštis. Varlės sudaro tik nežymią lesalo dalį. Aktualiausia šios 

rūšies apsaugos problema šiuo metu mūsų šalyje, galinti turėti neigiamos įtakos ilgalaikiams 

populiacijos pokyčiams, yra lizdų apsaugos problema.  

Artimiausioms Baltojo gandro radavietėms, neigiamo poveikio bus išvengta, nes esamų radaviečių 

lizdai PŪV metu nebus ardomi ar iškeliami. Rūšies maitinimosi arealas taip pat liks nepažeistas, nes 

individai gali maitintis ir už 3-5 km nuo lizdo. 

Pilkoji gervė (Grus grus) 

Gervė – labai baikštus, atsargus paukštis, įsikuria atokiose vietose, toli nuo žmonių. Veisiasi šlapiuose 

miškuose, vandeningose žemapelkėse, aukštapelkių pakraščiuose. Maistas – sėklos, vabzdžiai, 

moliuskai, sliekai, varlės, pelės. Taip pat lesa pelkių uogas, laukuose minta grūdais. Į priešmigracinius 

būrius susitelkę paukščiai maitinasi pievose, atvirose pelkėse ir laukuose. Nakvoja tokie būriai 

aukštapelkėse, atvirose šlapiose vietose, ypač išeksploatuotuose durpynuose. Gervė yra aukščiausia iš 

visų šalyje aptinkamų paukščių. Apdare vyrauja šviesiai melsvai pilka spalva. Galva ir viršutinė kaklo 

dalis juodos ir baltos spalvų. Viršugalvyje yra raudona dėmė. Papildomos plasnojamosios plunksnos 

labai pailgėjusios ir purios. Jos dengia tikrąją uodegą ir paukščio užpakalinė dalis atrodo neįprastai. 

Tinkamose buveinėse peri visame krašte. Į priešmigracinius  būrius susitelkusių paukščių didžiausios 

nakvynvietės yra Vidurio Lietuvoje.  

Gervės lizdą krauna ant žemės, ant sausesnio kupsto, toliau nuo žmonių, paslepia jį tarp nendrių ir 

krūmokšnių. Jį suka iš juodalksnio, beržo šakelių, paparčių, viksvų. Lizdo skersmuo 45-60 cm, gylis 

iki 3 cm. Deda du kiaušinius, kurie pilkai žalsvos spalvos ir su didelėmis neryškiomis dėmėmis. Patelė 

peri apie 30 dienų, tuo metu patinas ją saugo, jei reikia – gina lizdą. Jaunikliai išsirita gegužės 

pradžioje. Nuo pat mažumės gerai plaukioja, apsiplunksnuoja per 40-45 dienas. Pradeda skraidyti 

rugpjūčio pradžioje 

Artimiausioms Pilkosios gervės radavietėms, neigiamo poveikio bus išvengta, nes PŪV neturės įtakos 

vietovės hidrologiniam režimui, taip pat nepakis jų mitybos plotai. 
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Ąžuolinis skaptukas (Xestobium rufovillosum De Geer) 

Kūnas tamsiai rudas, matinis, 5 – 9 mm ilgio. Apaugęs geltonų ir baltų plaukelių dėmėmis. Akys 
didelės, išgaubtos. Paskutiniai trys antenų nareliai smarkiai didesni nei likusieji. Lervos gali būti iki 11 
mm ilgio, vystosi sausoje senų, nudžiūvusių ąžuolų, rečiau gluosnių, tuopų ir kitų plačialapių medžių 
medienoje. Taip pat kartais apsigyvena ir mediniuose namuose iš ąžuolų rąstų. Vabalai aptinkami 
birželio mėn. ant nudžiūvusių ąžuolų kamienų. 

PŪV nesusijusi su veikla, galinčia įtakoti ąžuolinių skaptukų gyvenamąją terpę, t.y. jos metu 

nenumatoma šalinti ąžuolus ar kitus plačialapius medžius. 

Informacija apie vietovės augaliją 

Vadovaujantis miškų kadastro duomenimis, PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse miškų nėra (vietos 

padėtį miškų kadastro duomenų ištraukoje žiūr. 2.5.6 pav.). Artimiausi miškai priskiriami apsauginių 

miškų grupei, gamyklų sanitarinių zonų miškų pogrupiui. Artimiausias yra Kretingos urėdijos Šernų 

girininkijos kvartalo Nr. 18 sklypas Nr. 26, atstumas nuo PŪV teritorijos ribos iki jo yra 0,26 km. 

Kvartale vyraujanti medžių rūšis yra beržai, jų amžius – 5 m., aukštis – 3 m.  

0,35 km atstumu esančiame miško kvartalo Nr. 923 sklype Nr. 4, kuris priskiriamas normalaus kirtimo 

ūkinių miškų grupei ir ūkinių miškų pogrupiui, vyraujantys medžiai yra pušys, jų amžius – 83 m., 

aukštis – 25 m. 

PŪV žemės sklype ir jo gretimybėje taip pat nėra želdynų ir želdinių, kuriuose augtų saugotini augalai. 

Taip pat nėra duomenų apie svetimžemių ir invazinių augalų išplitimą šioje teritorijoje. Veiklos žemės 

sklype nėra saugomų grybų augaviečių. 

 

2.5.6 pav. PŪV vietos padėtis LR miškų kadastro duomenų atžvilgiu 



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
(MAISTO ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS KLAIPĖDOS REGIONINIO 
SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV.)  
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 96 
 

 

Informacija apie vietovės gyvūniją 

Remiantis Lietuvos nacionalinio atlaso Bendruoju gyvūnijos žemėlapiu, PŪV vietoje labai dažnos 

(būdingos buveinei – žemės ūkio naudmenoms) yra šios rūšys: stirnos (Capreolus capreolus), 

paprastieji pelėnai (Microtus arvalis), kurmis (Talpa europaea). Iš paukščių labai dažnai aptinkamas 

dirvinis vieversys (Alauda arvensis). Vidutiniškai dažni PŪV vietoje yra šie žinduoliai: taurieji elniai 

(Cervus elaphus), šernai (Sus scrofa), pilkieji kiškiai (Lepus europaeus), pilkosios žiurkės (Rattus 

norvegicus), geltonkaklės pelės (Apodemus flaviacollis), naminės pelės (Mus musculus), baltakrūčiai 

ežiai (Erinaceus concolor). Vidutiniškai dažnai pastebimi paukščiai yra baltieji gandrai (Ciconia 

ciconia), kurapkos (Perdix perdix), pempės (Vanellus vanellus), šarkos (Pica pica), karklažvirbliai 

(Passer montanus). PŪV vietoje neaptinkama jokių roplių rūšių, tačiau vidutiniškai dažnai pasitaiko 

paprastosios rupūžės (Bufo bufo) ir rusvosios varlės (Rana temporaria). PŪV vietoje nedažnai arba 

retai galima sutikti šių žinduolių: mangutų (Nyctereutes procyonoides), paprastųjų kirstukų (Sorex 

araneus); paukščių: didžiųjų ančių (Anas platyrhynchos), didžiagalvių kryklių (Anas querquedyla), 

nendrinių lingių (Circus aeruginosus), griežlių (Crex crex), lygučių (Lullula arborea), dirvoninių 

kalviukų (Anthus campestris), baltųjų kielių (Motacilla alba), geltonųjų kielių (Motacilla flava), 

smilginių strazdų (Turdus pilaris), naminių žvirblių (Passer domesticus). Iš varliagyvių retai galima 

pamatyti česnakių (Pelobates fuscus), o iš vabzdžių - smailiagalvių blakių (Aelia acuminata), 

dilgėlinukų (Aglais urticae) ir spungių (Inachis io). 

2.5.2. Galimas (numatomas) poveikis ir jo sumažinimo priemonės 

Planuojamas įrengti maisto atliekų apdorojimo priestatas nežymiai pakeis vizualinę vietos 

charakteristiką. Komunalinių įmonių pramoniniame ir urbanizuotame kraštovaizdyje neatsiras 

vertikalūs dominuojantys elementai, iškylantys virš esamų kraštovaizdžio elementų, kad sukeltų didelį 

vizualinį poveikį aplinkoje ar užstotų ir/ar trukdytų apžvelgti saugomas ir/ar rekreacines teritorijas bei 

vertingas panoramas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei Dumpių vietovės ir gretimų teritorijų 

naudojimo paskirtį, galima teigti, kad PŪV neigiamo poveikio kraštovaizdžiui nedarys. 

Neigiamas poveikis PŪV vietoje ar jos gretimybėse esantiems biotopams (miškams, pievoms, 

pelkėms, vandens telkiniams ir smėlynams) ar kitiems gamtinės aplinkos komponentams (gyvūnijai, 

augalijai, jų gausumui, buveinėms ir gyvūnų migracijos keliams) nebus daromas. 

Biologinei įvairovei svarbios teritorijos nuo sąvartyno žemės sklypo nutolusios dideliu atstumu, esama 

ir PŪV neįtakoja saugomų gamtos vertybių būklės, negali iššaukti toli esančių buveinių pokyčių, 

gyvūnų migracijos kelių, veisimosi vietų, populiacijų gausos sumažėjimo, todėl neigiamo poveikio 

nebus.  

Papildomos neigiamo poveikio kraštovaizdžiui išvengimo, sumažinimo ar kompensavimo priemonės 

nėra numatomos. 
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2.6. MATERIALINĖS VERTYBĖS 

2.6.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV numatoma jau esamoje UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Klaipėdos regioninio 

sąvartyno teritorijoje. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso LR ir patikėjimo teise valdomas 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. Su UAB Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras sudaryta nuomos sutartis. Žemės sklype registruoti statiniai nuosavybės teise 

priklauso UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. 

Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinių duomenų banko išrašu (2 priedas), PŪV teritorijoje 

yra: pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, iki inžineriniai statiniai, vandentiekio, 

nuotekų šalinimo tinklai ir kt. 

Informacija apie artimiausius PŪV vietai esančius socialinės infrastruktūros objektus pateikta 1.1.3. 

punkte „Žemės sklypo ar teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, gretimybės“. Klaipėdos 

regioninio sąvartyno žemės sklypas nesiriboja su gyvenamosios, rekreacinės, visuomeninės paskirties 

teritorijomis. Besiribojantys sklypai priklauso Lietuvos Respublikai, ūkio subjektams ir fiziniams 

asmenims. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka pateikta PAV ataskaitos 1.8 pav.  

2.6.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Poveikis statybos metu. Prie esamo MA įrenginio pastato bus PŪV vykdymui bus statomas priestatas, 

jo viduje įrengiama uždara sukauptų maisto atliekų talpa. Statybos metu vykdomi darbai gali turėti 

lokalų triukšmo poveikį tik artimiausiems gyventojams, tačiau jis bus lokalus ir laikinas. Planuojama, 

kad įgyvendinus visus PŪV sprendinius statybos/įgyvendinimo metu nebus sunaikinti ar pažeisti už 

PŪV žemės sklypo ribos esantys ir su PŪV nesusiję infrastruktūros objektai. 

Poveikis gyvenamąja aplinkai. PŪV metu nauja atliekų tvarkymo įranga bus eksploatuojama naujo 

priestato viduje, transporto srautas teritorijoje nepadidės. Maisto atliekų apdorojimo priestato 

eksploatacijos metu nežymiai padidės esamas foninis triukšmo lygis. Atlikus PŪV akustinio triukšmo 

sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos metu ekvivalentinis triukšmo lygis 

ties SAZ ribomis ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys didžiausių leidžiamų akustinio 

triukšmo ribinių verčių. 

PŪV tikslas – iš bendro komunalinių atliekų srauto atskirti maisto atliekas jų susidarymo šaltinyje. 

Tokiu būdu būtų gauta kokybiškesnė žaliava antriniam perdirbimui. PŪV metu sumažės MA 

įrenginyje išrūšiuotų antrinių žaliavų bei degiųjų atliekų užterštumas organinėmis priemaišomis, kurių 

natūralaus irimo metu skleidžiami kvapai. Todėl kieme ir stoginėje laikomos išrūšiuotos atliekos PŪV 

metu skleis mažiau kvapo. Bendras MA įrenginio pastate tvarkomų atliekų kiekis nepakis, todėl kvapo 

emisijos pokytis iš MA įrenginio biofiltro neprognozuojamas. Planuojama veikla darys tik teigiamą 

įtaką aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybei ir sveikatai, lyginant su buvusia veikla. 

Poveikis materialaus turto vertės pasikeitimui. Greta objekto esančio materialaus turto vertės 

sumažėjimas nenumatomas. Su PŪV susiję rizikos veiksniai (oro tarša, kvapai, triukšmas) neturės 

neigiamo poveikio nei Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje, nei gretimybėse esančioms 

materialinėms vertybėms. PŪV atliekamas siekiant maisto atliekų tvarkymui taikyti efektyvesnius 

tvarkymo būdus, nei deginimas. Tuo pačiu būtų sumažinama iš objekto išmetamo kvapo emisija. 

Įgyvendinus PŪV bus sumažinta esama kvapo koncentracija Dumpių k. ir gretimose teritorijose. 
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Įgyvendinus PŪV sprendinius neplanuojami nauji žemės naudojimo apribojimai nei Klaipėdos 

regioninio sąvartyno teritorijoje, nei jos gretimybėse. Įgyvendinant PŪV sprendinius nereikės paimti ar 

pažeisti gyventojų privataus nekilnojamojo turto ar nustatyti jo naudojimosi apribojimus. 

Išvada: Numatomas teigiamas poveikis materialinėms vertybėms dėl su PŪV susijusių rizikos 

veiksnių (oro taršos, kvapų,) mažinimu aplinkinėse teritorijose. Žemės naudojimo apribojimai dėl PŪV 

įmonės teritorijos gretimybėse, remiantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

nuostatomis, nenumatomi. 

2.6.3. Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

Dėl PŪV neigiamas poveikis gretimų sklypų žemėnaudai, materialiam turtui bei juose vykdomai 

ūkinei veiklai nenumatomas, todėl papildomos ūkinės veiklos poveikį socialinei ekonominei aplinkai 

mažinančios priemonės neplanuojamos. 

2.6.4. Grafinė medžiaga 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Klaipėdos regioninio sąvartyno sanitarinės apsaugos 

zonos (toliau – SAZ) schema pridedama 3 priede. 
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2.7. NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS 

2.7.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV teritorijoje nėra registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, ji nepatenka į kultūros paveldo 

pasaugos zonas. Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (registro kadastro duomenų tvarkytojas 

Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos) duomenimis, arčiausiai PŪV vietos 

esančios LR kultūros vertybių registre registruotos šios kultūros vertybės (žiūr. 2.7.1 pav.): 

1) Toleikių kapinynas 6181 (atstumas nuo PŪV sklypo ribos – 1,49 km); 

2) Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Alfonso Žalio kapas 31638 

(atstumas 1,51 km); 

3) Spengių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės 22485 (atstumas 1,60 km). 

 
2.7.1 pav. PŪV vietos padėtis LR kultūros vertybių registre registruotų kultūros vertybių atžvilgiu 

2.7.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Maisto atliekų priėmimo, tvarkymo veiklą numatoma vykdyti prie MA įrenginio pastato prijungtame 

naujame priestate. Naujasis priestatas savo aukščiu ir tūriu neišsiskirs iš kitų sąvartyno teritorijoje jau 

esančių pastatų. Dėl šios aplinkybės ir didelio atstumo, naujas priestatas neužstos nekilnojamųjų 

vertybių ir nekonkuruos su jomis. 

Naujo priestato statybos ir eksploatacijos metu teritorijos reljefas nebus keičiamas, veikla neįtakos 

gruntinio vandens lygio pokyčio vietovėje. 

PŪV neįtakos transporto srautų pokyčio teritorijoje. Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje 

nenumatoma eksploatuoti padidinto triukšmo šaltinių. Vibracija taip pat nebus skleidžiama. 

PŪV metu neigiamas poveikis artimiausiems nekilnojamojo kultūros paveldo objektams ir teritorijoms 

nebus daromas. 
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2.7.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

PŪV metu poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) 

vietovėms) nenumatomas, todėl neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės neplanuojamos. 
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2.8. VISUOMENĖS SVEIKATA 

2.8.1. Esamos būklės aprašymas 

Lietuvos statistikos departamentas neteikia išsamios informacijos apie PŪV gretimybėse gyvenančių 

žmonių demografinius bei sveikatos rodiklius, todėl apžvelgiant visuomenės sveikatos būklę 

nagrinėjami viso Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto populiacijos (atskirai rizikos grupių) 

visuomenės sveikatos būklės rodikliai, kurie lyginami su šalies vidurkiu. 

Visuomenės sveikatos būklės apžvalga parengta remiantis Lietuvos statistikos departamento, Higienos 

instituto tinklalapyje pateiktos Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos bei Higienos instituto 

pateiktais statistiniais duomenimis. 

Siekiant apibūdinti visuomenės sveikatos būklę pasirinkti šie rodikliai: 

 Gyventojų demografiniai rodikliai; 

 Gyventojų sergamumo rodikliai; 

 Gyventojų rizikos grupės populiacijoje. 

Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai 

Bendrovės Klaipėdos regioninis sąvartynas eksploatuojamas 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. 

Klaipėdos miesto savivaldybėje, 98 km2 ploto teritorijoje, bendras gyventojų skaičius buvo 149 116. 

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 

Klaipėdos miesto ir 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 (žr. 2.8.1 lentelę): vyrų procentinė dalis augo, o moterų - mažėjo. 2019 m. moterų 

procentinė dalis buvo mažesnė nei vyrų ir tai išsiskiria bendrame Lietuvos kontekste. 
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2.8.1 lentelė. Gyventojų sudėtis pagal lytį. 

Metai 
Vyrų dalis,% Moterų dalis, % 

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

2009 48,46 45,73 46,22 51,54 54,27 53,78 
2010 48,45 45,56 46,13 51,55 54,44 53,87 
2011 48,46 45,42 46,08 51,54 54,58 53,92 
2012 48,54 45,36 46,06 51,46 54,64 53,94 
2013 48,66 45,29 46,06 51,35 54,71 53,94 
2014 48,76 45,22 46,08 51,24 54,78 53,92 
2015 48,88 45,1 46,06 51,12 54,9 53,94 
2016 49,12 44,97 46,05 50,88 55,03 53,95 
2017 49,64 44,94 46,13 50,36 55,06 53,87 
2018 50,26 45,03 46,28 49,74 54,97 53,72 
2019 50,79 45,34 46,53 49,21 54,66 53,48 

2019 metais Klaipėdos rajono savivaldybėje gimė 645 kūdikiai (gimstamumo rodiklis 1000-čiui 

gyventojų - 10,88), mirė 619 gyventojai (mirtingumo rodiklis 1000-čiui gyventojų - 10,44). 

2.8.2 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. 

2019 metais Klaipėdos miesto savivaldybėje gimė 1657 kūdikiai (gimstamumo rodiklis 1000-čiui 

gyventojų - 11,16), mirė 2027 gyventojai (mirtingumo rodiklis 1000-čiui gyventojų - 13,65). 

Natūralaus prieaugio rodiklis Klaipėdos mieste buvo nepastovus neigiamo rodiklio didėjimas. Visą 

pastarąjį dešimtmetį Klaipėdos miesto natūralaus prieaugio rodiklis buvo kelias procentiniais punktais 

didesnis nei Lietuvos Respublikos vidurkis.  

Kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusių Klaipėdos rajono ir miesto savivaldybėje didžiąją dalimi 

buvo mažesnis nei bendrai Lietuvoje (žiūr. 2.8.3 lentelę). 
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2.8.2 lentelė. Natūralus gyventojų prieaugis. 

Metai 
Gimstamumas 1000 

gyventojų 
Gyvų gimusių skaičius 

Mirtingumas 1000 
gyventojų 

Mirusiųjų skaičius 
Natūralus prieaugis 1000 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2009 11,69 10,17 11,67 605 32165 1977 11,26 13,29 11,87 583 42032 2011 0,42 -3,12 -0,2 
2010 11,44 9,9 10,85 590 30676 1796 11,42 13,6 11,81 589 42120 1954 0,02 -3,69 -0,95 
2011 10,71 10,0 11,15 550 30268 1801 11,71 13,55 12,75 601 41037 2059 -0,99 -3,56 -1,6 
2012 10,19 10,19 11,55 525 30459 1841 11,57 13,7 12,56 596 40938 2001 -1,38 -3,51 -1 
2013 12,24 10,1 11,12 635 29885 1756 11,76 14,03 12,91 610 41511 2039 0,4 -3,93 -1,79 
2014 10,6 10,3 11,7 556 30369 1840 10,8 13,7 12,7 569 40252 1987 -0,2 -3,4 -0,9 
2015 10,7 10,8 12,3 570 31475 1915 10,5 14,4 13,5 556 41776 2088 0,3 -3,6 -1,1 
2016 10,5 10,7 11,7 568 30623 1784 10,6 14,3 13,7 573 41106 2089 -0,1 -3,6 -2 
2017 10,8 10,1 11,3 597 28696 1693 10,4 14,2 13,4 577 40142 2016 0,4 -4 -2,2 
2018 11,3 10,0 11,4 645 28149 1699 10,2 14,1 13,2 586 39574 1959 1,0 -4,1 -1,8 
2019 10,88 9,8 11,16 645 27393 1657 10,44 31,7 13,65 619 38281 2027 0,44 -3,9 -2,49 

* - K.r. – Klaipėdos rajonas; K.m. - Klaipėdos miestas. 
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2.8.3 lentelė. Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas tenkantis 1000 gyvų gimusiųjų. 
Metai Klaipėdos r. Klaipėdos m. Lietuva 

1 2 3 4 
2009 3,31 2,02 5,63 
2010 8,47 3,9 4,99 
2011 5,45 3,89 4,76 
2012 7,62 2,17 3,87 
2013 1,57 4,56 3,68 
2014 1,8 4,3 3,9 
2015 1,8 6,3 4,2 
2016 5,3 2,2 4,5 
2017 0 2,4 2,9 
2018 0 2,35 3,41 
2019 1,55 3,02 3,29 

Klaipėdos rajono ir miesto savivaldybės teritorijose, kaip ir Lietuvoje, mirčių struktūra būdinga 

daugeliui ekonomiškai išsivysčiusių šalių ir jau daugelį metų nekinta. Pagrindinės mirčių priežastys 

2016-2019 m. buvo kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, nelaimingi atsitikimai. 

Standartizuotas mirtingumas Klaipėdos rajono savivaldybėje palyginus su visos LR duomenimis 

pagal įvairius 2.8.1 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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Klaipėdos r.

Rodikliai 2017 2018 2019

1050 Mirtingumas 100000 gyv.
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

Min:0

Srities Min.:756.67

Maks:33337.9

Srities Maks.:2090.76

1044.16

Lietuva=1370.05

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

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

Min:0

Srities Min.:7.42

Maks:517.92

Srities Maks.:45.21

11.81

Lietuva=22.58

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

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

Min:138.9

Srities Min.:155.61

Maks:249.54

Srities Maks.:220.75

187.3

Lietuva=175.29

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

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

Min:0

Srities Min.:8.22

Maks:45.12

Srities Maks.:26.76

16.53

Lietuva=16.61

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

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

Min:287.88

Srities Min.:325.79

Maks:919.62

Srities Maks.:467.06

363.16

Lietuva=361.4

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

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

Min:0

Srities Min.:16.04

Maks:67.89

Srities Maks.:46.31

23.77

Lietuva=25.13

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

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

Min:17.3

Srities Min.:26.67

Maks:102.05

Srities Maks.:66.09

25

Lietuva=38.49

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

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

Min:0

Srities Min.:1.96

Maks:53.82

Srities Maks.:15.54

5.84

Lietuva=7.08

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

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

Min:0

Srities Min.:13.13

Maks:124.62

Srities Maks.:37.62

14.35

Lietuva=20.42

1810 Standartizuotas mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų 
priežasčių 100000 gyv.

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

Min:0

Srities Min.:7.11

Maks:65.08

Srities Maks.:36.03

7.29

Lietuva=16.75

80% reikšmių yra srityje

Regiono rodiklio reikšmė -vidutinė šalies reikšmė  
2.8.1 pav. Standartizuoti mirtingumo rodikliai Klaipėdos rajone ir Lietuvoje 
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Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

Pagal Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės 

sistemos pateikiamus rodiklius, 2002-2019 metais Klaipėdos rajono gyventojų apsilankymų 

skaičius pas gydytojus išaugo, tačiau buvo mažesnis nei bendras Lietuvos vidurkis. Klaipėdos 

miesto gyventojų apsilankymų skaičius buvo didesnis nei Lietuvos vidurkis. 

Iš duomenų matyti, kad Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojai pas gydytojus lankosi rečiau nei 

Lietuvoje vidutiniškai (žr. 2.8.2 pav.), o Klaipėdos miesto dažniau. Tačiau palyginus 2002 metų 

duomenis su 2019 metų nustatyta, jog gyventojų apsilankymai pas gydytojus išaugo Klaipėdos 

rajono savivaldybėje – apie 42 proc., o Klaipėdos mieste ir bendrai Lietuvos teritorijoje apie - 70 

proc. 
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1000

2000 2005 2010 2015 2020 2025

Klaipėdos r.
Klaipėda
Lietuva

Apsilankymai pas gydytojus 100 gyv.

 
2.8.2 pav. Apsilankymai pas gydytojus, tenkantys 100 gyventojų 

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje smarkiai išaugo (daugiau nei 50 proc.) sergamumas kraujotakos 

sistemos ligomis (žiūr. 2.8.3 pav.) - tai manoma įtakos turėjo aplinkos ir maisto kokybės 

sumažėjimas, fizinio krūvio stoka bei didėjantis stresas. Kaip matyti iš duomenų, Klaipėdos miesto 

ir rajono gyventojų sergamumas kraujotakos sistemos ligomis nuo 2002 m. augo gan nuosaikiai iki 

2012 m. 2012-2014 m. stebimas Klaipėdos mieste, rajone ir visoje šalyje smarkus sergamumo 

padidėjimas. 2014-2018 m. sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Klaipėdos rajone kito 

nežymiai, o Klaipėdos mieste ir Lietuvoje ir toliau augo ir viršijo Klaipėdos rajono gyventojų 

sergamumo rodiklį. 
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Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (žiūr. 2.8.4 pav.) Klaipėdos mieste, rajone ir visoje 

Lietuvoje kito panašiomis tendencijomis. Didžiąją dalį viso nagrinėjamo laikotarpio šio rodiklio 

reikšmė Klaipėdos rajone buvo mažesnė nei respublikos vidurkis, o Klaipėdos miesto - didesnė. 

Sergamumas piktybiniais navikais, cukriniu diabetu ir nervų sistemos ligomis (žiūr. 2.8.5-2.8.7 

pav.) per pastarąjį dešimtmetį Klaipėdos rajono savivaldybėje didžiąja dalimi buvo mažesnis nei 

bendras Lietuvos vidurkis, o Klaipėdos miesto savivaldybėje - didesnis. 

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

2000 2005 2010 2015 2020 2025

Klaipėdos r.
Klaipėda
Lietuva

Sergamumas kraujotakos sistemos
ligomis (I00-I99) 100000 gyv.

 

2.8.3 pav. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), tenkantis 100 000 gyventojų 
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2.8.4 pav. Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), tenkantis 100 000 gyventojų 
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2.8.5 pav. Sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97), tenkantis 100 000 gyventojų 
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2.8.6 pav. Sergamumas cukriniu diabetu (E10-E14), tenkantis 100 000 gyventojų 
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2.8.7 pav. Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99), tenkantis 100 000 gyventojų 
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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. 

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. 2.8.4 lentelę). Pastaraisiais metais Klaipėdos mieste vaikų procentinė dalis 

nuo visų gyventojų skaičiaus didėja. 

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

Metai Klaipėdos rajonas Klaipėdos miestas Lietuva 
1 2 3 4 

2009 16,66 13,82 15,04 
2010 17,12 14,16 14,92 
2011 17,67 14,52 14,84 
2012 17,47 14,74 14,74 
2013 17,35 14,94 14,65 
2014 17,11 15,17 14,59 
2015 16,78 15,52 14,62 
2016 16,67 15,9 14,75 
2017 16,73 16,25 14,91 
2018 16,76 16,52 15,05 
2019 16,69 16,68 15,11 
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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 Klaipėdos mieste 

ir vidutiniškai Lietuvoje išlieka pastovus šios amžiaus grupės dalies augimas - visuomenė pamažu 

sensta. 

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

Metai Klaipėdos rajonas Klaipėdos miestas Lietuva 
1 2 3 4 

2008 15,59 15,9 17,27 
2009 15,15 16,06 17,6 
2010 14,73 16,66 17,98 
2011 14,81 17,38 18,17 
2012 14,93 17,63 18,34 
2013 15,03 17,85 18,58 
2014 15,15 18,18 18,86 
2015 15,24 18,52 19,15 
2016 15,23 18,87 19,48 
2017 15,14 19,3 19,71 
2018 15,14 19,61 19,71 
2019 15,04 19,7 19,83 

Pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičiaus santykis su 15-64 metų gyventojais, 

Klaipėdos rajone taip pat yra gan stabilus, o Klaipėdos mieste ir bendras Lietuvos vidurkis 

palaipsniui didėja (žiūr. 2.8.6 lentelę). 

2.8.6 lentelė. 65 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų skaičiaus santykis su 15-64 metų gyventojais, 
%. 

Metai Klaipėdos rajonas Klaipėdos miestas Lietuva 
1 2 3 4 

2008 23,01 22,6 25,52 
2009 22,36 22,9 26,08 
2010 21,78 24,08 26,75 
2011 21,87 25,51 27,07 
2012 22,04 26,08 27,37 

2013 22,13 26,56 27,81 

2014 21,30 27,27 26,98 
2015 22,38 26,89 28,98 
2016 22,38 28,93 29,69 
2017 22,24 29,94 30,20 
2018 22,24 30,69 30,2 
2019 22,04 30,96 30,49 

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. 
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2.8.8 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 

Statistiniai duomenys, rodantys jaunimo nedarbo lygį apskrityse, rodo geras tendencijas (žiūr. 2.8.7 

lentelę): Klaipėdos apskrityje jaunimo (14-25 m.) nedarbo rodiklis yra vienas iš mažiausių 

Lietuvoje. Pagal šį rodiklį lenkia tik Vilniaus apskritis. 

2.8.7 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 

Numatomas reikšmingas poveikis 

Analizuojant PŪV poveikį visuomenės sveikatai didžiausias dėmesys kreipiamas į kenksmingus 

rizikos veiksnius, kurie, jeigu veiksnio koncentracija, dydis ar poveikio trukmė būtų ženkli, galėtų 

daryti reikšmingą neigiamą poveikį sveikatai. 

Su PŪV susiję pagrindiniai rizikos veiksniai: 

 aplinkos oro tarša cheminėmis medžiagomis (stacionarūs taršos šaltiniai ir mobilūs taršos 

šaltiniai: iš transporto priemonių ir įrengimų vidaus degimo variklių į aplinkos orą išmetami 

teršalai); 

 aplinkos oro tarša kvapais; 

 fizikinė tarša (stacionarių triukšmo šaltinių ir mobilių (transporto) triukšmo šaltinių: keliamas 

triukšmas). 
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Atliekų apdorojimo patalpos dezinfekuojamos nakties metu jas ozonuojant. Ozonatorius bus 

naudojamas ir PŪV metu numatomose įrengti maisto atliekų apdorojimo patalpose. Tad biologinės 

taršos (pvz., patogeninių ir parazitinių mikroorganizmų) susidarymas nenumatomas. 

PŪV neįtakos žymesnių vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios 

(elektromagnetinės) spinduliuotės ir kitų taršos rūšių pasikeitimo, todėl šioje PAV ataskaitoje 

plačiau nenagrinėjama. 

2.8.2. PŪV cheminės taršos vertinimas 

Aplinkos oro tarša cheminėmis medžiagomis 

Detali informacija apie aplinkos oro taršą cheminėmis medžiagomis (esamos ir planuojamos veiklos 

metu susidarantys ir į aplinkos orą išmetami teršalai, stacionarių ir mobilių taršos šaltinių ypatybės, 

išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai, numatomos poveikio mažinimo priemonės aplinkos oro 

užterštumo prognozė ir kt.) pateikta PŪV PAV ataskaitos skyriuje „2.2. Aplinkos oras“. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai pateikiami 2.2.3. punkto „Aplinkos oro 

užterštumo prognozė“ 2.2.5 lentelėje. 

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. 

Amoniako 0,5 val. ribinė vertė - 0,2 mg/m3. 

Prognozuojamos koncentraci jos:  Amoniako 0,5 val. koncentracija nevertinant foninės taršos 

ties objekto žemės sklypo ribomis siekia 13 %, vertinant foninę taršą - 18 % ribinės vertės. 

Artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje amoniako koncentracija be foninės taršos 

siekia 0,5 %, vertinant foninę taršą – 6,5 % ribinės vertės. 

Anglies monoksidas (CO) 

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 pasėkoje 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. Esant didesnei nei 0,08 mg/l koncentracijai, galimi centrinės nervų 

sistemos sutrikimai per 3,5–5 val., jei CO koncentracija siekia 0,01 %, gali sutrikti rega, netenkama 

sąmonės. Didelės CO koncentracijos kenkia širdies veiklai, didina kraujo krešulių susidarymo 

tikimybę. Esant labai didelei karboksihemoglobino koncentracijai kraujyje gali ištikti koma ir mirtis 

(jei ore CO koncentracija >0,3 %). Manoma, kad aplinkos ore esantis CO padidina širdies smūgio 

galimybę, neigiamai veikia vaisiaus vystymąsi.  

Anglies monoksido paros 8 val. vidurkio ribinė vertė yra 10 mg/m3. 
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P rognozuojamos koncentraci jos:  anglies monoksido (CO) 8 val. koncentracija ties objekto 

teritorijos riba bei artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje be foninės taršos sieks – 

4,2 %, su fonine tarša – 6,1 % ribinės vertės. 

Azoto dioksidas 

Azoto oksidų įtaka sveikatai: dirgina akis (sukelia ašarojimą), viršutinių kvėpavimo takų gleivinę 

(sukelia kosulį), didelės koncentracijos sukelia gleivinės paburkimą ir edemą, toksiškai veikia 

plaučius. Azoto oksidai yra vieni iš svarbiausių rūgščių kritulių sudarymo komponentai. 

Reaguodami su vandeniu jie sudaro azoto rūgštį. Saulės šviesoje NOX reaguoja su kitais aktyviais 

atmosferos komponentais, dažniausiai angliavandeniliais, ir sudėtingų reakcijų pasėkoje sudaro 

fotocheminius oksidantus (taip pat ir ozoną). Šie itin nestabilūs junginiai erzina žmogaus 

kvėpavimo ir regos organus. Ilgalaikis poveikis vaikams - padaugėja respiratorinių simptomų, 

pablogėja plaučių funkcija, padaugėja chroninių kosulių, bronchitų ir konjunktyvitų (akies junginės 

uždegimas). Trumpalaikis poveikis - plaučių funkcijos pablogėjimas vaikams. Azoto oksidų 

koncentracijai esant 0,095 mg/l oro, suerzinamos gleivinės, esant 0,12 mg/l po 15 min. pasireiškia 

dusinimas. 

Azoto dioksido 1 val. ribinė vertė - 200 μg/m3, metų ribinė vertė - 40 μg/m3. 

Prognozuojamos koncentraci jos:  azoto dioksido valandos koncentracija nevertinant foninės 

taršos siekia 49 %, su fonine tarša - 52 % ribinės vertės. Artimiausioje gyvenamojoje ir 

visuomeninėje aplinkoje koncentracijos sumažėja atitinkamai iki 23 % ir 27 % ribinės vertės. 

Azoto dioksido metinė koncentracija nevertinant foninės taršos siekia 17 %, su fonine tarša - 32 % 

ribinės vertės. Artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje koncentracija be foninės 

taršos sumažėja iki 8 % ribinės vertės, o su fonine tarša lieka tokia pati kaip ir sąvartyno teritorijos 

ribose - 32 % ribinės vertės. 

Kietosios dalelės 

Deginimo metu susidariusios dalelės būna mažesnės už 1 μm, industrinės ir dirvos dalelės - 

didesnės už 1 μm. Daugiausia sveikatos sutrikimų sukelia dalelės, mažesnės nei 1 μm. Didelės 

dulkių koncentracijos aplinkos ore saulės spinduliavimo ir drėgmės poveikyje gali turėti įtakos 

klimatinėms sąlygoms ir sumažinti matomumą. Kietieji teršalai patenka į žmogaus organizmą per 

kvėpavimo sistemą. Poveikis priklauso nuo dalelių dydžio ir kinta kartu su KD10 ir KD2,5 paros 

koncentracijomis. 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, plaučių uždegimas), dėl sumažėjusio deguonies kiekio gali 

sutrikti širdies veikla, nukenčia kitų organų veikla. Ūmus poveikis: padidėjęs dienos mirtingumas, 

padidėjusi hospitalizacija dėl kvėpavimo sistemos ligų paūmėjimo, kosulys, plaučių funkcijos 

susilpnėjimas, bronchinės astmos paūmėjimas. Yra tyrimų, kuriais nustatyta linijinė priklausomybė 

tarp ūmaus poveikio sveikatai ir žemesnių nei 100 μg/m3 KD koncentracijų. Ilgalaikis poveikis: 

lėtinis bronchitas, vidutinės būsimo gyvenimo trukmės sumažėjimas.  

Kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir metinė ribinė vertė - 40 μg/m3. 

Kietųjų dalelių KD2,5 metinė ribinė vertė yra 20 μg/m3. 
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P rognozuojamos koncentraci jos:  kietųjų dalelių (KD10) 24 val. koncentracija ties objekto 

teritorijos riba nevertinant foninės taršos siekia 4,9 %, vertinant foninę taršą - 46 % ribinės vertės; 

KD10 metų koncentracija nevertinant foninės taršos siekia 2,2 %, vertinant foninę taršą - 35 % 

ribinės vertės; KD2,5 metų koncentracija nevertinant foninės taršos siekia 2,2 %, vertinant foninę 

taršą - 45,4 % ribinės vertės. 

Kietųjų dalelių (KD10) 24 val. koncentracija artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje  

nevertinant foninės taršos siekia 2,3 %, vertinant foninę taršą - 31 % ribinės vertės; KD10 metų 

koncentracija nevertinant foninės taršos siekia 1,1 %, vertinant foninę taršą – 29,5 % ribinės vertės; 

KD2,5 metų koncentracija nevertinant foninės taršos siekia 1,1 %, vertinant foninę taršą – 39,7 % 

ribinės vertės. 

LOJ 

Dažniausiai pasireiškiantis neigiamas poveikis žmonių sveikatai yra: akių, nosies ir gerklės 

sudirginimas, galvos skausmas, svaigimas, koordinacijos praradimas, dusulys, astmos priepuoliai, 

pykinimas, vėmimas, vidaus organų (kepenų, inkstų) ir centrinės nervų sistemos pažeidimas, 

alerginė kūno reakcija, išsekimas, nuovargis, kraujavimas iš nosies, vėžys. Tačiau dar ne visų 

lakiųjų organinių junginių poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai yra nustatytas. Daugelis tyrimų 

daryta tiriant pavienių LOJ poveikį žmogaus sveikatai, mažiau žinoma apie kombinacinių cheminių 

medžiagų poveikį. Susirgimų rizikos grupėje dažniausiai yra jauni ir pagyvenusio amžiaus žmonės, 

taip pat turintys su kvėpavimo organais susijusių problemų ar jautresni cheminėms medžiagoms. 

LOJ 0,5 val. ribinė vertė - 1 mg/m3. 

Prognozuojamos koncentraci jos:  lakiųjų organinių junginių (LOJ) 0,5 val. koncentracija ties 

objekto teritorijos riba nevertinant foninės taršos siekia 11 %, vertinant ir foninę taršą - 21 % ribinės 

vertės. Artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje lakiųjų organinių junginių (LOJ) 0,5 

val. koncentracija sumažėja iki 5,1 % ribinės vertės be foninės taršos ir iki 7,0 % ribinės vertės 

vertinant ir foninę taršą. 

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. Į aplinkos orą 

išsiskiria sieringo kuro degimo metu. Efektyviausia sieros dioksido kiekio mažinimo priemonė yra 

mažai sieringo arba nesieringo kuro naudojimas. Dalis sieros dioksido jungiasi su suodžiais, todėl į 

aplinką išsiskiriančio dioksido kiekį sumažina ir kietųjų dalelių filtrai, ciklonai ir pan. 

Sieros dioksido 1 val. ribinė vertė - 350 μg/m3, 24 val. ribinė vertė - 125 μg/m3. 

Prognozuojamos koncentraci jos:  Sieros dioksido 1 val. koncentracija ties objekto teritorijos 

riba nevertinant foninės taršos siekia 0,4 %, vertinant foninę taršą – 3,9 % ribinės vertės; 24 val. 

koncentracija nevertinant foninės taršos siekia 0,5 %, vertinant foninę taršą – 4,7 % ribinės vertės. 

Sieros dioksido 1 val. koncentracija artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje 

nevertinant foninės taršos siekia 0,2 %, vertinant foninę taršą – 1,9 % ribinės vertės; 24 val. 

koncentracija nevertinant foninės taršos siekia 0,2 %, vertinant foninę taršą – 2,7 % ribinės vertės. 
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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.  

Sieros vandenilio 0,5 val. ribinė vertė - 0,008 mg/m3. 

Prognozuojamos koncentraci jos:  Sieros vandenilio 0,5 val. koncentracija ties objekto 

teritorijos riba nevertinant foninės taršos siekia 5,6 %, vertinant foninę taršą - 66 % ribinės vertės.  

Sieros vandenilio 0,5 val. koncentracija artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje 

nevertinant foninės taršos siekia 0,1 %, vertinant foninę taršą – 13 % ribinės vertės. 

Išvada: 

Apibendrinus ir įvertinus oro taršos sklaidos modeliavimo rezultatus galima teigti, kad PŪV 

sukeliama oro tarša tiek PŪV vietoje, tiek ties artimiausia gyvenama aplinka, neviršys 

reglamentuojamų didžiausių leidžiamų koncentracijų, todėl neigiamas PŪV poveikis šiuo aspektu 

visuomenės sveikatai nenumatomas. 

Grafiniai teršalų sklaidos matematinio modeliavimo rezultatai pateikti 19 priede. 

2.8.3. PŪV skleidžiamų kvapų vertinimas 

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 (žiūr. 

žemiau pateikiamą schemą). 
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Kvapių medžiagų molekulės

Oro srautas į nosies ertmę

Jutiminė gleivinė

Jutiminės ląstelės

Impulsas

Kvapo pajutimas

Smegenys

 

Žmogaus uoslės gleivinės plotas yra apie 3 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. 

Ilgai kvėpuojant vienu ir tuo pačiu kvapu, jis palaipsniui silpsta ir po tam tikro laikotarpio 

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. 

Biologinėmis priemonėmis pagal kvapo kokybę galima atskirti ne tik atskirus junginius, bet ir 

veidrodinę (cis-trans) vieno ir to paties junginio struktūrą. Chemiškai giminingos molekulės labai 

dažnai turi skirtingą kvapą skirtinguose junginiuose, o panašaus kvapo junginiai gali turėti visiškai 

skirtingą struktūrą. 

Yra žinoma apie 17000 cheminių medžiagų, turinčių tam tikrą kvapą ir dar daugiau įvairių aromatų, 

kuriuos galima gauti sumaišius šias medžiagas. Įvairūs kvapai gali neigiamai paveikti gyvenimo 

kokybę, tačiau nebūtinai cheminė medžiaga ar mišinys visuomet yra tiesiogiai pavojingas žmogaus 

sveikatai. Daugumos kvapus sukeliančių cheminių medžiagų kvapo pajautimo koncentracijos yra 

mažesnės nei nustatytas aplinko oro cheminių medžiagų ribinės vertės, kurias viršijus gali 

pasireikšti kenksmingas poveikis žmogaus sveikatai. Tiesiogiai nedarydamas žalos sveikatai kvapas 

visgi gali sukelti psichologinę reakciją, pavyzdžiui, pyktį, diskomfortą ir kt. Tam tikrais atvejais 

psichologinė reakcija (susierzinimas) į bjaurų kvapą gali sukelti ir fizinius negalavimus, pavyzdžiui, 

galvos skausmą, slogą, akių dirginimą, kraujospūdžio kitimus ir kt. fizinius ligos požymius. 

Medžiagų užuodžiama koncentracija apibūdinama kvapo slenksčio verte. Cheminės medžiagos 

kvapo slenksčio vertė - 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. 

Tokio cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m3). 
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Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore nurodyta 

Lietuvos Respublikos 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 (nuo 2024-01-01 - 5 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. PŪV numatoma 

vykdyti po nurodytos datos, todėl šioje PAV ataskaitoje kvapo ribinės vertės dydis taikomas 

5 OUE/m3. 

Esami kvapo šaltiniai 

Objekto teritorijoje eksploatuojami kvapų šaltiniai identifikuoti 2020 m. parengtoje 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 ataskaitoje (NVSC sprendimas pridedamas 3 priede). 

Kvapo emisija iš eksploatuojamų kvapų šaltinių nustatyta atlikus kvapo koncentracijos matavimus, 

protokolas Nr. Ch 6477/2020-6482/2020 pridedamas 21 priede. 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     (8.1) 
kur: 
 V – tūrio debitas, m3/s arba m3/s/m2; 
 COUE/m3 – išmatuota kvapo koncentracija, OUE/m3. 

Objekte eksploatuojami kvapų šaltiniai ir kvapo emisijos iš jų: 

- biologinio apdorojimo filtras (ATŠ Nr. 001). Dėl kasdien tvarkyti atvežamų atliekų kiekio ir 

sudėties pokyčių įvertinama 25 % atsarga. Kvapo emisija iš šaltinio: 

V = 2,659 m3/s; COUE/m3 = 455 OUE/m3;  MOUE = 2,659 · 455 · 1,25 = 1512,306 OUE/s. 

- sąvartyno kaupas (ATŠ Nr. 601). Sąvartyno kaupe išskiriamos dvi zonos: perdengta šlaku zona 

ir atliekų deponavimo zona. Atkreiptinas dėmesys, kad kvapo emisijos iš sąvartyno kaupo 

nustatytos po jame įvykusio gaisro, t.y., kai sąvartyno dujos nebuvo utilizuojamos fakele, o 

neorganizuotai skyrėsi per sąvartyno kaupo paviršių. Į sąvartyną patenkančių atliekų sudėtis 

tolygesnė, nei priėmimo ir tvarkymo zonose, todėl kvapo emisija iš šių šaltinių vertinama su 10 % 

atsarga. 
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Kvapo emisija iš sąvartyno perdengimo zonos: 

V = 0,0083 m3/s16; COUE/m3 = 221 OUE/m3;  MOUE = 0,0083 · 221 · 1,10 = 2,018 

OUE/s/m2. 

Kvapo emisija iš sąvartyno atliekų deponavimo zonos: 

V = 0,0083 m3/s17; COUE/m3 = 134 OUE/m3;  MOUE = 0,0083 · 134 · 1,10 = 1,223 

OUE/s/m2. 

- filtrato ir mišrių nuotekų siurblinės (ATŠ Nr. 001, 002, 003 ir 005). Ankstesnių atliktų tyrimų metu 

buvo nustatyta, kad kvapų emisija iš mišrių nuotekų siurblinės (ATŠ Nr. 003) 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 pokyčiui šaltinyje įtakos gali turėti kritulių kiekis, todėl įvertinama 25 % atsarga. 

Kvapo emisija iš vienos siurblinės: 

V = 0,068 m3/s; COUE/m3 = 95 OUE/m3;  MOUE = 0,068 · 95 · 1,25 = 8,075 OUE/s. 

- mišrių nuotekų kaupykla (ATŠ Nr. 603). 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: (0,068 · 95) · 37,5 = 242,25 OUE/s. Atkreiptinas dėmesys, kad kaupykla yra 

dengta brezentu, kurį laiko talpos centre įrengtas metalinis strypas. Kaupykloje alsuoklis neįrengtas, 

bet uždengimas nėra hermetiškas, kvapas į aplinką pateka pro rezervuaro uždengimo tarpus. 

Vadovaujantis literatūros šaltiniais18, tokios lanksčiosios dangos oro teršalų emisijas, o tuo pačiu ir 

kvapus, iš šaltinio sumažina 80 %. Nustatant kvapų emisiją iš mišrių nuotekų kaupyklos ši kvapų 

mažinimo priemonė nevertinta ir kvapo emisija paskaičiuota su didele atsarga. 

- degiųjų atliekų aikštelė (ATŠ Nr. 607). Skaičiavimuose vertinamas blogiausias variantas - 

visa aikštelė užpildyta ištisus metus, todėl papildoma atsarga nevertinama. Kvapo emisija iš 

šaltinio: 

V = 0,0083 m3/s; COUE/m3 = 1098 OUE/m3; MOUE = 0,0083 · 1098 = 9,113 OUE/s. 

- antrinių žaliavų atliekų aikštelė (ATŠ Nr. 608) ir antrinių žaliavų stoginė (ATŠ Nr. 609). 

Skaičiavimuose vertinamas blogiausias variantas – tiek visa aikštelė, tiek stoginė užpildytos 

ištisus metus, todėl papildoma atsarga nevertinama. 

Kvapo emisija iš šaltinių paviršiaus ploto: 

V = 0,0083 m3/s; COUE/m3 = 473 OUE/m3; MOUE = 0,0083 · 473 = 3,926 OUE/s. 

 
16 Vadovaujantis kvapo koncentracijos protokolu, iš neorganizuotų taršos šaltinių mėginiai buvo imami 30 m3/(m2xh) 
arba 0,0083 m3/(m2xs) greičiu 
17 Vadovaujantis kvapo koncentracijos protokolu, iš neorganizuotų taršos šaltinių mėginiai buvo imami 30 m3/(m2xh) 
arba 0,0083 m3/(m2xs) greičiu 
18 Emissions from agriculture and their control potentials. El. prieiga: https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/TSAP-
AGRI-20121129_v21.pdf  
Guidance document on preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources. El. prieiga: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/ECE_EB.AIR_120_ENG.pdf  
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- NVĮ biofiltras (ATŠ Nr. 007). Kvapo emisija nustatyta skaičiavimo būdu. 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 duomenimis19, sieros vandenilio kvapas sudaro 94,56 % viso sąvartynų filtrato kvapo. 

Įvertinant galimą paklaidą, 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: 

        (8.2) 

Kur:  Ca – dujinės medžiagos (a) koncentracija, mg/m3; 

Ta – dujinės medžiagos kvapo slenksčio vertė, mg/m3. 

 
 

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: 

 

Bendra kvapo emisija iš biofiltro paskaičiuojama įvertinus, kad sieros vandenilio kvapas 

sudaro 90 % viso skleidžiamo sąvartyno filtrato kvapo: 

 

2021-09-16 buvo atliktas kvapo koncentracijos iš NVĮ biofiltro nustatymas, protokolas Nr. Ch 

6531/2021 pridedamas 21 priede. Matavimais nustatyta kvapo emisija iš šaltinio: 

V = 0,5 m3/s (skersmuo 0,2 m, išmatuotas srauto greitis šaltinyje – 15,4 m/s);  

COUE/m3 = 769 OUE/m3; MOUE = 0,5 · 769 = 385 OUE/s. 

Atlikti tyrimai patvirtino, kad reali kvapo emisija iš NVĮ biofiltro neviršija skaičiavimo būdu 

nustatytos kvapo emisijos. Todėl skaičiavimuose vertinama skaičiavimo būdu nustatyta kvapo 

emisija iš NVĮ biofiltro. 

Stacionarių kvapų šaltinių duomenys pateikti 2.8.8 lentelėje. 

 
19 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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Kvapų mažinimo priemonės 

Bendrovės Dumpių sąvartyne ir MA įrenginyje vykdomos veiklos skleidžiamų kvapų prevencijai 

taikomos priemonės, kurias rekomenduojama taikyti Aplinkos apsaugos agentūros parengtose 

rekomendacijose20 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. 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 kompostavimą21, sąrašą. Tai pat tokia sistema naudojama medicinos 

įstaigose, kuriose reikalinga užkirsti kelia užkrato plitimui iš vienos patalpos į kitą22. 

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.). Ventiliacijos sistemos 

projektinis našumas yra 50 000 m3/val. ir šiuo metu išnaudojama tik iki 20 % šio našumo. 

- 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.). Projektinis 

biofiltro našumas yra 15 000 m3val., bet šiuo metu išnaudojama iki 67 % šio našumo. 

- 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. 

 
20 El. prieiga: https://old.gamta.lt/cms/index?rubricId=9979fcb4-ee44-45cc-848a-e30a73cdf59e  
21 El. prieiga: http://www.metrovancouver.org/services/solid-
waste/SolidWastePublications/Composting_Best_Practices_Study_Final_Report.pdf  
22 Neigiamo slėgio naudojimo medicinoje pavyzdžių El. prieigos: https://chadwickservice.com/good-to-know/blog-
post-title-four-4abzx-dkcz3-x9eje-zpzwh-wh8px  
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(06)00385-9/fulltext  
https://healthfacilityguidelines.com/ViewPDF/ViewIndexPDF/iHFG_part_d_isolation_rooms  



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
(MAISTO ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS KLAIPĖDOS REGIONINIO 
SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV.)  
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 122 
 

 

- 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. Bendrovės veikloje naudojamas probiotinis preparatas „ProbioStopOdor“. 

Vadovaujantis minėtomis AAA rekomendacijomis, nerūšiuotų atliekų kvapas praėjus 1 val. 

po apdorojimo sumažėja 4 kartus, t.y. 75 %. 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. 

- 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. 

- Degiosios atliekos sąvartyno kaupe saugomos supresuotos ir supakuotos plastikinėje 

plėvelėje. Plastikinė plėvelė neleidžia sklisti atliekų kvapui į aplinką. 

- Sąvartyno filtrato valymo metu susidarantys degazacijos produktai valomi biofiltre. Biofiltro 

valymo efektyvumas nuo kvapų siekia 70-99 %23. 

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. 

 
23 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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Iki 2020 m. balandį įvykusio gaisro, sąvartyno kaupe buvo surenkamos dujos. Surinktos dujos 

vamzdynu buvo transportuojamos į AB „Klaipėdos vanduo“ naudingos energijos gavimui arba 

utilizuojamos sąvartyno teritorijoje įrengtame fakele. Gaisro metu buvo sugadinta dujų surinkimo 

sistema, ženkliai sumažėjo sąvartyno dujose esančio metano kiekis. Šiuo metu pradėti dujų 

surinkimo ir tvarkymo sistemos atkūrimo darbai. Pažymime, kad kvapo emisija iš sąvartyno kaupo 

buvo nustatyta sąvartyno dujų surinkimo sistemai jau neveikiant - 2020 m. rugpjūčio 27 dieną. 

Taigi, objekto kvapų emisijos įvertintos kai sąvartyno dujos į aplinką išsiskiria per sąvartyno kaupą. 

Esamos situacijos kvapo sklaidos modeliavimas 

Esamos situacijos kvapo sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo programa 

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: 

 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. Kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos 

kvapų sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 

2016-2020 metų Klaipėdos miesto 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; 

 Procentiliai. Procentilių paskirtis - atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. 

Percentiliai rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra 

atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų ,,išsišokimų“, galinčių iškraipyti 

bendrą vaizdą. Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas naudojant 1 valandos 98,08 procentilį 

nuo valandinių verčių kaip ir nurodyta higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885; 

 Skaičiavimuose objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius nevertintas, t.y, 

skaičiuota, kad visi taršos šaltiniai dirba 8760 val. per metus. 

 Sklaidos skaičiavimuose įvertintos tos kvapų mažinimo priemonės, kurių efektyvumą buvo 

galima nustatyti vykdant kvapo koncentracijos matavimus šaltiniuose (probiotikai ir biofiltras) 

bei nustatyti pagal įrenginio techninius ir literatūros šaltiniuose skelbiamus duomenis (NVĮ 

biofiltras). Mišrių nuotekų kaupyklos lanksčios dangos efektyvumą matavimų metodu įvertinti 

galimybės nėra, todėl ši kvapų mažinimo priemonė kvapų sklaidos skaičiavimuose nevertinta. 

Preparatas „Airborn“ suriša jau iš šaltinio išsiskyrusius kvapus, jo efektyvumą matavimų metu 

nustatyti galimybės nebuvo, todėl ši kvapų mažinimo priemonė kvapų sklaidos skaičiavimuose 

nevertinta. 



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
(MAISTO ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS KLAIPĖDOS REGIONINIO 
SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV.)  
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 124 
 

 

Esamos veiklos kvapo sklaidos skaičiavimo išvados 

Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai pateikiami 23 priede. Modeliavimo rezultatai parodė, kad 

vykdomos veiklos metu išskiriamų kvapų koncentracija, viršijanti RV, susidaro virš atvirų 

išrūšiuotų atliekų laikymo aikštelių, antrinių žaliavų stoginės ir MA įrenginio biofiltro. Kvapų 

koncentracijos šiame plote siekia 5,01-27,52 OUE/m3. Virš sąvartyno kaupo susidaranti kvapų 

koncentracija siekia 3,51-5,0 OUE/m3. Už 150 m dydžio sąvartyno SAZ ribos kvapo koncentracija yra 

2,21-4,0 OUE/m3. Ties artimiausia gyvenamąja ir visuomenine aplinka PŪV veiklos skleidžiamų kvapų 

koncentracija sumažėja 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 23 priede), matome, kad prognozuojami 

rezultatai panašūs: sumodeliuota kvapų koncentracija ties Klaipėdos regioninio sąvartyno SAZ riba 

buvo 1,94 – 5,0 OUE/m3. 
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2.8.8 lentelė. Eksploatuojamų stacionarių kvapų šaltinių duomenys 

Kvapo šaltinis 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 
vietoje Kvapo 

emisijos 
rodiklis 

Kvapų išmetimo 
(stacionariųjų taršos 

šaltinių veikimo) 
trukmė per 

parą/savaitę/ metus, 
nurodant konkrečias 

valandas 

Nr. Pavadinimas 
Koordinatės (plotinio 

šaltino perimetro 
koordinatės) (LKS) 

Aukštis 
nuo žemės 
paviršiaus, 

m 

išėjimo 
angos 

matmenys, 
m 

srauto 
greitis, 

m/s 

temperatūra 
t,º C 

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
MA įrenginio šaltiniai 

001 Biofiltras (MA įrenginio) X=6170132; Y=327666 7 1,6 6,9 22 2,659 
1512,306 

OUE/s 
4160 

607 Degiųjų atliekų aikštelė 

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

2,0 16x21 0,011 21 0,00831 9,113 
OUE/m2/s 

8760 

608 
Rūšiuotų atliekų laikymo 
aikštelė 

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

2,0 21x27 0,011 21 0,00831 3,926 
OUE/m2/s 

8760 

609 Rūšiuotų atliekų stoginė 

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

2,0 24x18 0,011 21 0,00831 3,926 
OUE/m2/s 

8760 
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2.8.8 lentelės tęsinys 

Kvapo šaltinis 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 
vietoje Kvapo 

emisijos 
rodiklis 

Kvapų išmetimo 
(stacionariųjų taršos 

šaltinių veikimo) 
trukmė per 

parą/savaitę/ metus, 
nurodant konkrečias 

valandas 

Nr. Pavadinimas 
Koordinatės (plotinio 

šaltino perimetro 
koordinatės) (LKS) 

Aukštis 
nuo žemės 
paviršiaus, 

m 

išėjimo 
angos 

matmenys, 
m 

srauto 
greitis, 

m/s 

temperatūra 
t,º C 

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nepavojingų atliekų sąvartyno šaltiniai 

001 Filtrato siurblinė X=6169725; Y=327521 1,5 0,15 4,11 22 0,068 
8,075 
OUE/s 

8760 

002 Filtrato siurblinė X=6170160; Y=327342 1,5 0,15 4,11 22 0,068 
8,075 
OUE/s 

8760 

003 Mišrių nuotekų siurblinė X=6170114; Y=327735 1,5 0,15 4,11 22 0,068 
8,075 
OUE/s 

8760 

005 Filtrato siurblinė X=6170163; Y=327317 1,5 0,15 4,11 22 0,068 
8,075 
OUE/s 

8760 

007 NVĮ biofiltras X=6169932; Y=327717 2,56 0,2 15,4 20 0,5 
2441,6 
OUE/s 

8760 

601-1 
Eksploatuojamas 
sąvartyno kaupas (I ir II 
sekcijos) 

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

302 186x368 0,011 21 0,00831 
2,018 

OUE/m2/s 
8760 

601-2 
Sąvartyno kaupas (III 
sekcija) 

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

102 94x350 0,011 21 0,00831 
1,223 

OUE/m2/s 
8760 

603 Filtrato kaupykla X=6170103; Y=327733 1,2 12,0 5,0 22 0,98 
242,25 
OUE/s 

8760 

Pastabos: 1 – tūrio debitas plotiniams šaltiniams nurodomas vienam ploto vienetui, t.y., m3/s/m2 

2 – nurodytas mažiausias sekcijos kaupo aukštis. Esant didesniam aukščiui kvapų išsklaidymas gerėja ir koncentracija aplinkos ore mažėja. 
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2.8.9 lentelė. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės, jų efektyvumo rodikliai 

Kvapo 
šaltinio Nr. 

Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės Numatomas (prašomas leisti) kvapo emisijos rodiklis 
OUE/s, OUE/m/s, OUE/m2/s, OUE/m3/s 

pavadinimas įrengimo vieta, koordinatės, LKS efektyvumas, proc. 

1 2 3 4 5 

MA įrenginio šaltiniai 

001 

Biofiltras 

X=6169725; Y=327521 
80 %1 

1512,306 OUE/s Probiotikas 
„ProbioStopOdor“ 

75 %1 

Nepavojingų atliekų sąvartyno šaltiniai 

007 NVĮ biofiltras X=6169932; Y=327717 70 % 2441,6 OUE/s 

603 Filtrato kaupyklos 
lanksti danga 

X=6170103; Y=327733 80 %2 242,25 OUE/s 

Pastaba: 1 – efektyvumas nustatytas vadovaujantis literatūros duomenimis. Prašomas leisti kvapo emisijos rodiklis nustatytas kvapo koncentracijos matavimų metu kartu su 25 % 
atsarga. 

2 – efektyvumas nustatytas vadovaujantis literatūros duomenimis, matavimais jo patvirtinti nėra galimybės. Prašomas leisti kvapo emisijos rodiklis nurodytas neįvertinus 
kvapų sumažėjimo dėl šios priemonės įrengimo. 

2.8.10 lentelė. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonių efektyvumas prie artimiausių jautrių receptorių 

Nustatyta kvapo koncentracija (OUE/m3)  
prie artimiausio jautraus receptoriaus* 

Artimiausio jautraus receptoriaus adresas ir koordinatės (LKS) 

1 2 

3,0 Gyvenamasis (vieno buto) namas, adresu Priestočio g. 21, Spengių k., Klaipėdos r. sav. Koordinatės: X=6169325; Y=327091 

2,2 Gyvenamasis (vieno buto) namas, adresu Gručeikių g. 1, Dumpių k., Klaipėdos r. sav. Koordinatės: X=6170499; Y=326750 

2,2 
Spengių k., registruotas žemės sklypas kad. Nr. 5552/0002:182, mažaaukščių namų statybai, kuriam nesuteiktas adresas. 
Koordinatės: X=6169112; Y=327796 

1,22 
Žemės sklypas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, adresu Ketvergių g. 13, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. Koordinatės: 
X=6169560; Y=328404 

3,0 
Žemės sklypas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, adresu Gručeikių g. 10, Kaspariškių k., Klaipėdos r. sav. Koordinatės: 
X=6169969; Y=326457 

3,0 Gyvenamasis (vieno buto) namas, adresu Draugystės g. 42, Gručeikių k., Klaipėdos r. sav. Koordinatės: X=6169531; Y=326625 

* – jautrus receptorius, – tai statinys ar teritorija, kurioje gyvena, ilsisi žmonės ar laikinai būna jautrios visuomenės grupės (vaikai, pacientai ir pan.), pvz. gyvenamasis namas, vaikų 
darželis, mokykla, ligoninė, sanatorija, poilsio, globos namai, gyvenamosios ar rekreacinės teritorijos ir pan.  
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Kvapo emisijos PŪV metu 

Teik minėtose NVSC kvapų valdymo rekomendacijose, tiek straipsniuose24 nurodoma, kad 

pagrindinis kvapų šaltinis komunalinėse atliekose yra biologiškai skaidžios atliekos. Praktiškai visą 

objekte priimamų ir tvarkomų komunalinių atliekų biologiškai skaidžią dalį sudaro maisto atliekos. 

PŪV metu iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskyrus maisto atliekas bus sumažinamas 

rūšiavimo metu atskiriamų antrinių žaliavų bei degiųjų atliekų frakcijos užterštumas biologiškai 

skaidžių atliekų priemaišomis. Tuo pačiu bus pasiektas teigiamas efektas kvapų aspektu. 

PŪV metu nauji kvapų šaltinių įrengti nenumatoma. Galimi kvapų emisijos pokyčiai šiuose kvapų 

šaltiniuose: 

- biologinio apdorojimo filtras (ATŠ Nr. 001). Maisto atliekų tvarkymo veiklos vykdymui 

numatoma šalia MA įrenginio pastato įrengti ~ 1300 m2 ploto priestatą. Maisto atliekų 

tvarkymo veiklos metu bus naudojamos tos pačios kvapų mažinimo priemonės: įdiegta 

stacionari kvapus šalinanti „Airborn“ įranga, maisto atliekos už rūšiavimo (paruošimo 

apdorojimui) linijos bus padengiamos probiotiniu preparatu „ProbioStopOdor“, nakties metu 

patalpų dezinfekcijai ir laikomų bei rūšiuojamų atliekų kvapų mažinimui bus naudojamas 

ozonatorius. Atvežtos maisto atliekos bus saugomos įgilintame bunkeryje, kurio užpylimo 

anga bus dengiama lanksčiu arba standžiu dangčiu, o iš maisto atliekų srauto išrūšiuotos 

atliekos iki išvežimo bus laikomos PŪV priestato viduje konteineriuose. Bendras pastate kartu 

su priestatu saugomų ir tvarkomų atliekų kiekis PŪV metu nesikeis, todėl įvertinant, kad bus 

naudojamos analogiškos kaip ir esamos kvapų mažinimo priemonės, galima teigti, jog 

momentinė kvapo emisija iš MA įrenginio pastato nesikeis. Projektinis pastato ventiliacijos 

sistemos pajėgumas yra 15 000 m3/val. Vykdomos veiklos metu naudojamas ventiliacijos 

sistemos našumas yra iki 10 000 m3/val., t.y. sudaro 67 % projektinio biofiltro našumo. PŪV 

metu pastato plotui padidėjus nuo 3323,59 m2 iki ~ 4624 m2. Reikalingas patalpų oro 

ventiliacijos našumas išaugs 40 %, t.y., iki 14 000 m3/val. Vadovaujantis AAA rekomendacijų 

23 punktu, padidėjus išmetamų dujų/oro greičiui, gali būti pagerinta iš MA įrenginio 

(biofiltro) išmetamų kvapų sklaida. 

Iš gyventojų atvežtos maisto atliekos bus kaupiamos požeminiame (įgilintame) bunkeryje. 

Bunkerio užpylimo anga bus uždengiama lanksčiu (pvz., brezento) arba standžiu (pvz., 

plastiko) dangčiu. Maisto atliekų saugojimo kvapai bus sulaikomi bunkeryje. Trumpą 

laikotarpį (iki 30 min per dieną) kvapas į PŪV priestatą sklis bunkerio užpylimo metu. Šie 

kvapai bus įtraukiami į priestato ventiliacijos sistemą ir pašalinami biofiltre. Įvertinant tai, kad 

visas šis kiekis maisto atliekų šiuo metu saugomas MA įrenginio priėmimo zonoje atvirai, jų 

nedengiant, galima teigti, kad maisto atliekų saugojimas bunkeryje kvapų padidėjimo 

neįtakos. 

PŪV metu atskirtų bioskaidžių atliekų masė bus laikoma požeminėje uždaroje talpoje. 

Probiotikais apdorotas atliekas laikant pastovioje ir neaukštesnėje kaip +20 0C temperatūroje 

bei laikymo trukmei neviršijant 48 val. didelio dujų kiekio susidarymas talpoje 

neprognozuojamas. Apsaugai nuo avarinės situacijos susidarymo, maisto atliekų saugojimo 

 
24 Pavyzdys: Z. Lou, M. Wang ir kt. The contribution of biowaste disposal to odor emission from landfills. Journal of 
the Air and Waste Management Association. Volume 65, 2015. El. prieiga: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10962247.2014.1002870  
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rezervuare bus įrengta avarinė sklendė. Dėl susidariusio viršslėgio per sklendę išsiskyrusios 

dujos atskiru vamzdžiu bus nuvedamos į MA įrenginio biofiltrą. Šiuo metu pradedamas rengti 

biofiltro modernizacijos projektas, kuriame bus įvertintas šių dujų patekimas į biofiltrą ir jų 

tinkamas išvalymas iki esamų užterštumo verčių. įvertintas šių dujų patekimas į biofiltrą ir jų 

tinkamas išvalymas iki esamų užterštumo verčių. Biofiltro modernizavimo metu numatoma 

atlikti šiuos darbus: 

- Prieš biofiltrą įrengti papildomą ozonavimo įrangą; 

- Peržiūrėti įkrovą, patikrinti jos tinkamumą tolimesniam darbui ir esant poreikiui ją pakeisti 

ar papildyti; 

- Po modernizacijos 2 m. bus tęsiamas garantinis aptarnavimas, periodiškai atliekami 

emisijų nustatymo tyrimai; 

- Atlikus biofiltro modernizaciją ir pradėjus vykdyti PŪV, bus atlikti oro teršalų ir kvapų 

emisijų iš biofiltro matavimai. Matavimų metu nustačius, kad emisijos yra didesnės už 

esamas, papildomai už biofiltro bus statomas aktyvuotos anglies filtras. 

Taršos kvapais emisijos padidėjimas iš MA įrenginio pastato (biofiltro) neprognozuojamas. 

- degiųjų atliekų aikštelė (ATŠ Nr. 607). PŪV metu maisto atliekas jų susidarymo šaltinyje 

atskiriant iš mišrių komunalinių atliekų srauto, bus sumažintas degiųjų atliekų užterštumas 

biologiškai skaidžiomis priemaišomis. Būtent dėl šių priemaišų ir skleidžiami kvapai iš 

degiųjų atliekų laikymo vietos. Šiuo metu MA įrenginyje sutvarkoma ~100 000 t/m. mišrių 

komunalinių atliekų. Kaip jau minėta anksčiau, maisto atliekos sudaro ~ 15 % šio kiekio ir 

siekia 15 000 t/m. PŪV metu atskirai surenkant ir tvarkant 6673 t/m. maisto atliekų, su 

komunalinėmis atliekomis susimaišiusių maisto atliekų kiekis sumažės 44,5 %. Atitinkamai 

turėtų sumažėti biologiškai skaidžių priemaišų tūris atrinktų degiųjų atliekų masėje bei jų 

skleidžiamas kvapas. Atsargai įvertinamas 25 % atliekų sudėties pokytis. Prognozuojama 

kvapo emisija iš šaltinio paviršiaus ploto: 

V = 0,0083 m3/s; COUE/m3 = 1098 OUE/m3 · (1 - 0,445) = 609,39 OUE/m3; 

MOUE = 0,0083 · 609,39 · 1,25 = 6,322 OUE/s. 

- antrinių žaliavų atliekų aikštelė (ATŠ Nr. 608) ir antrinių žaliavų stoginė (ATŠ Nr. 609). 

Situacija analogiška kaip ir degiųjų atliekų aikštelės atveju: biologiškai skaidžių atliekų 

priemaišų sumažės 44,5 %, atitinkamai prognozuojamas ir kvapo sumažėjimas. Atsargai 

įvertinamas 25 % atliekų sudėties pokytis. Prognozuojama kvapo emisija iš šaltinių paviršiaus 

ploto: 

V = 0,0083 m3/s; COUE/m3 = 473 OUE/m3 · (1 - 0,445) = 262,515 OUE/m3; 

MOUE = 0,0083 · 262,515 · 1,25 = 2,724 OUE/s. 

Vykdant PŪV sumažės ir sąvartyno kaupe deponuojamų atliekų užterštumas biologiškai 

skaidžiomis priemaišomis. I-oji ir II-oji sąvartyno sekcijos jau baigiamos užpildyti atliekoms, o 

kokia III-iosios sekcijos dalis jau bus užpildyta pradėjus vykdyti PŪV nustatyti nėra galimybės. 

Todėl vertinama, kad iš sąvartyno kaupo sklindantis kvapas PŪV metu nesikeis. Kvapų emisijos 

pokytis neprognozuojamas ir iš likusių kvapų šaltinių: filtrato ir mišrių nuotekų siurblinių (ATŠ Nr. 

001, 002, 003 ir 005), mišrių nuotekų kaupyklos (ATŠ Nr. 603), NVĮ biofiltro (ATŠ Nr. 007). 

Maisto atliekų tvarkymo metu atskirta biomasė (19 12 12) uždara transportavimo sistema bus 

surenkama priestate įrengtame 150 m3 talpos požeminiame rezervuare. Tiek rezervuaras, tiek 
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transportavimo sistema bus uždari, todėl kvapo neskleis. Atliekų saugojimo rezervuare metu 

susikaupus dujoms ir susidarius viršslėgiui, dujos bus pašalinamos per avarinę sklendę ir 

nuvedamos į biofiltrą. Šiuo metu pradedamas rengti biofiltro modernizacijos projektas, kuriame bus 

įvertintas šių dujų patekimas į biofiltrą ir jų tinkamas išvalymas iki esamų užterštumo verčių. 

Atliekos į autocisterną bus pakraunamos PŪV priestato viduje, per prie rezervuaro nuo automobilio 

pajungtą lanksčią žarną. Jei maisto atliekos bus perduodamos AB „Klaipėdos vanduo“, tuomet jų 

tiekimas bus vykdomas sandariu vamzdynu. 

PŪV metu maisto atliekos bus supilamos į išplautas cisternas, neužterštas atliekomis, todėl jų 

pildymo metu į aplinką bus išstumiamas švarus oras. Be to, autocisterna maisto atliekomis bus 

pildoma PŪV priestato viduje. Dėl šių priežasčių, kvapai į aplinką autocisternų pildymo maisto 

atliekų mase metu neišsiskirs. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, galima teigti, kad atskirtos biomasės transportavimo 

metu kvapai į aplinką nebus skleidžiami. 

PŪV stacionarių kvapų šaltinių duomenys pateikti 2.8.11 lentelėje. 

Kvapų mažinimo priemonės PŪV metu 

PŪV metu toliau bus naudojamos esamos kvapų prevencijos ir mažinimo priemonės: 

- MA įrenginyje ir maisto atliekų apdorojimo priestate bus įrengta speciali ištraukiamosios 

ventiliacijos sistema, kurios dėka pastate sukuriamas mažesnis slėgis nei aplinkoje. Dėl šios 

ventiliacijos net ir pro atidarytus PŪV priestato vartus (dėl autotransporto judėjimo į/iš 

patalpą), oras mechaniškai bus traukiamas iš patalpos ir kompensuojamas įtekančiu aplinkos 

oru pro atvirus vartus. Šiuo metu iš MA įrenginio pastato oro ištraukiama iki 10 000 m3/val., 

PŪV metus ištraukiamo oro kiekis padidės iki 14 000 m3/val. Esamas projektinis ventiliacijos 

sistemos našumas yra 50 000 m3/val. ir bus pakankamas PŪV vykdymui. 

- Visas MA įrenginyje surinktas oras prieš išleidimą į aplinką valomas biofiltre. PŪV metu 

valomo oro kiekis nuo 10 000 m3/val. padidės iki 14 000 m3val. Biofiltre projektinis išvalomo 

oro kiekis yra 15 000 m3/val. ir toks našumas bus pakankamas PŪV vykdymui. 

- MA apdorojimo įrenginio atliekų priėmimo patalpoje ir biologiškai skaidžių atliekų laikymo 

patalpoje įdiegtos stacionarios kvapus šalinančios „Airborn“ įrangos. Maisto atliekų tvarkymo 

priestate bus eksploatuojama tokia pati „Airborn“ įranga. 

- MA apdorojimo įrenginio atliekų priėmimo patalpoje nakties metu patalpų dezinfekcijai ir 

laikomų bei rūšiuojamų atliekų kvapų mažinimui naudojamas ozonatorius. Maisto atliekų 

tvarkymo priestate taip pat bus įrengtas ozonatorius, kuris bus naudojamas nakties metu. 

- Klaipėdos MA apdorojimo įrenginio rūšiavimo proceso linijoje atliekos apipurškiamos 

probiotiniu preparatu „ProbioStopOdor“. PŪV metu maisto atliekos probiotiniu preparatu 

„ProbioStopOdor“ bus padengiamos du kartus: miašelių praplėšytuve ir depakeryje. 

- Atskirta maisto atliekų masė bus perpilama į švarias, išplautas autocisternas, jų pildymas bus 

vykdomas PŪV priestato viduje. 

- Sąvartyne numatoma atstatyti esamą arba įrengti naują dujų surinkimo sistemą, dujos bus 

utilizuojamos sudeginant (deginama AB „Klaipėdos vanduo“ arba sąvartyno teritorijoje 

įrengtame fakele). 
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- Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyno kaupo teritorijoje naudojama mobili 

“Airborn” technologija, kuri sustabdo deponuojamų atliekų skleidžiamo kvapo sklidimą į 

aplinką. 

- Po rūšiavimo likusių atliekų aikštelėje naudojama mobili “Airborn” technologija, kuri 

sustabdo laikomų atliekų skleidžiamo kvapo sklidimą į aplinką. 

- Degiosios atliekos sąvartyno kaupe saugomos supresuotos ir supakuotos plastikinėje 

plėvelėje. 

- Sąvartyno filtrato valymo metu susidarantys degazacijos produktai valomi biofiltre. 

Kvapo sklaidos prognozė 

PŪV metu numatomi eksploatuoti stacionarūs kvapų šaltiniai ir iš kvapo emisijos iš jų nurodyti 

2.8.11 lentelėje. Modeliuojant vertinama, kad vienu metu eksploatuojami visi kvapų šaltiniai, 

degiųjų atliekų aikštelės, antrinių žaliavų aikštelės ir stoginės užpildymas maksimalus. Skaičiuota, 

kad kvapų šaltiniai eksploatuojami visus metus nepertraukiamai, t.y., 8760 val./m. 

Prognozuojamo (įgyvendinus PŪV) kvapo sklaidos skaičiavimo išvados: 

Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai pateikiami 23 priede. Modeliavimo rezultatai parodė, kad 

PŪV metu išskiriamų kvapų koncentracija taršiausioje zonoje (virš atvirų išrūšiuotų atliekų laikymo 

aikštelių, antrinių žaliavų stoginės ir MA įrenginio biofiltro) sumažės iki 5,01-19,48 OUE/m3. Virš 

sąvartyno kaupo susidaranti kvapų koncentracija nesikeis – bus 3,51-5,0 OUE/m3. Už 150 m dydžio 

sąvartyno SAZ ribos kvapo koncentracija prognozuojama 1,9-3,5 OUE/m3. Ties artimiausia gyvenamąja ir 

visuomenine aplinka PŪV veiklos skleidžiamų kvapų koncentracija sumažėja iki 1,9-3,0 OUE/m3. 

Skaičiavimai parodė, kad PŪV metu sumažės atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos sąlygojama kvapų 

koncentracija aplinkos ore. Ryškiausias pokytis prognozuojamas ties objekto SAZ riba, čia 

prognozuojamas kvapo koncentracijos sumažėjimas 12-14 %. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos 

ribinės vertė už esamos objekto SAZ ribos nebus viršijama.  

Ties artimiausia gyvenamąja aplinka kvapo pokytis bus nežymus (galimas neženklus kvapo 

koncentracijos sumažėjimas).  

PŪV nedidins vietovės suminio užterštumo kvapais. 
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2.8.11 lentelė. Stacionarių kvapų šaltinių, numatomų eksploatuoti PŪV metu, duomenys 

Kvapo šaltinis 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 

paėmimo (matavimo) vietoje 
Kvapo 

emisijos 
rodiklis 

Kvapų išmetimo 
(stacionariųjų taršos 

šaltinių veikimo) 
trukmė per 

parą/savaitę/ metus, 
nurodant konkrečias 

valandas 

Nr. Pavadinimas 
Koordinatės (plotinio 

šaltino perimetro 
koordinatės) (LKS) 

Aukštis 
nuo žemės 
paviršiaus, 

m 

išėjimo 
angos 

matmenys, 
m 

srauto 
greitis, 

m/s 

temperatūra 
t,º C 

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MA įrenginio šaltiniai 

001 Biofiltras (MA įrenginio) X=6170132; Y=327666 7 1,6 6,9 22 3,89 
1512,306 

OUE/s 
4160 

607 Degiųjų atliekų aikštelė 

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

2,0 16x21 0,011 21 0,00831 6,322 
OUE/m2/s 

8760 

608 
Rūšiuotų atliekų laikymo 
aikštelė 

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

2,0 21x27 0,011 21 0,00831 2,724 
OUE/m2/s 

8760 

609 Rūšiuotų atliekų stoginė 

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

2,0 24x18 0,011 21 0,00831 2,724 
OUE/m2/s 

8760 
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2.8.11 lentelės tęsinys 

Kvapo šaltinis 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 

paėmimo (matavimo) vietoje 
Kvapo 

emisijos 
rodiklis 

Kvapų išmetimo 
(stacionariųjų taršos 

šaltinių veikimo) 
trukmė per 

parą/savaitę/ metus, 
nurodant konkrečias 

valandas 

Nr. Pavadinimas 
Koordinatės (plotinio 

šaltino perimetro 
koordinatės) (LKS) 

Aukštis nuo 
žemės 

paviršiaus, 
m 

išėjimo 
angos 

matmenys, 
m 

srauto 
greitis, 

m/s 

temperatūra 
t,º C 

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nepavojingų atliekų sąvartyno šaltiniai 

001 Filtrato siurblinė X=6169725; Y=327521 1,5 0,15 4,11 22 0,068 
8,075 
OUE/s 

8760 

002 Filtrato siurblinė X=6170160; Y=327342 1,5 0,15 4,11 22 0,068 
8,075 
OUE/s 

8760 

003 Mišrių nuotekų siurblinė X=6170114; Y=327735 1,5 0,15 4,11 22 0,068 
8,075 
OUE/s 

8760 

005 Filtrato siurblinė X=6170163; Y=327317 1,5 0,15 4,11 22 0,068 
8,075 
OUE/s 

8760 

007 NVĮ biofiltras X=6169932; Y=327717 2,56 0,2 15,4 20 0,5 
2441,6 
OUE/s 

8760 

601-1 
Eksploatuojamas sąvartyno 
kaupas (I ir II sekcijos) 

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

302 186x368 0,011 21 0,00831 
2,018 

OUE/m2/s 
8760 

601-2 
Sąvartyno kaupas (III 
sekcija) 

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

102 94x350 0,011 21 0,00831 
1,223 

OUE/m2/s 
8760 

603 Filtrato kaupykla X=6170103; Y=327733 1,2 12,0 5,0 22 0,98 
242,25 
OUE/s 

8760 

Pastabos: 1 – tūrio debitas plotiniams šaltiniams nurodomas vienam ploto vienetui, t.y., m3/s/m2 

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

Nagrinėjamoje teritorijoje nejonizuojančios spinduliuotės ir kitokių fizikinių veiksnių, išskyrus 

žemiau nagrinėjamus triukšmo šaltinius, nėra ir neplanuojama. 

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. 

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 krintantis sniegas gali duodi juntamą garso 

sumažėjimą ir taip pat gali padidinti teigiamą temperatūrinį gradientą. Oras nevienodai sugeria 

skirtingų dažnių garso bangas. Mažiausiai yra sugeriamas žemų dažnių garsas, stipriausiai - 

aukštų dažnių. 
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Žemės paviršiaus įtaka triukšmo sklaidai priklauso nuo žemės paviršiaus akustinių savybių: ar 

paviršius yra kietas (betonas, vanduo), minkštas (žolė, medžiai, augalai) ar jis yra mišrus. Garso 

susilpnėjimas dėl žemės paviršiaus dažnai yra skaičiuojamas absorbuojamuose 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. 

Lietuvos miestuose 60-80% miestuose vyraujančio triukšmo sudaro autotransporto sukeliamas 

triukšmas. Per paskutinius 10 metų triukšmo lygis Lietuvos miestuose vidutiniškai didėjo 0,5-1 

dB per metus, ir kai kuriuose miestuose triukšmas gatvėse padidėjo net 10-12 dB. 

Remiantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 75-3638; aktuali redakcija) (toliau - HN 33:2011), 

gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje bei jų gyvenamosiose ar 

visuomeninės paskirties patalpose triukšmo lygiai reglamentuojami taip: 

Objekto pavadinimas 
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. 

PŪV triukšmo taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas 

vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 33:2011 reikalavimais. 

Priklausomai nuo pobūdžio išskiriamos šios sąlyginės triukšmo šaltinių grupės: 

1. Esamos veiklos sukeliamas triukšmo lygis. 

2. Planuojamos ūkinės veiklos stacionarių ir mobilių taršos šaltinių keliamas triukšmas. 
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Esamos veiklos sukeliamas triukšmo lygis 

Vykdoma veikla 

Pagrindinį foninį triukšmą nagrinėjamoje vietovėje formuoja autotransporto eismas krašto keliu 

Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda. Esamas eismo intensyvumas šiuo keliu nustatytas 

vadovaujantis Eismo informacijos centro25 duomenimis ir parodytas 2.8.9 pav. Esamas vidutinis 

metinis paros eismo intensyvumas kelio Nr. 141 ruože nuo Jakų žiedinės sankryžos iki Dituvos 

(216-223 km) yra 13498 aut./parą, sunkiojo autotransporto dalis – 5,90 %. Vadovaujantis 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Triukšmo žemėlapiu paros 

laikotarpiui (žiūr. 2.8.10 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 Klaipėdos regioninio sąvartyno žemės sklype – MA įrenginys bei 

vietoje dirbantis ir atvykstantis autotransportas.  

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. 

Priėmimo patalpoje atliekų priėmimo metu būna atverti vartai, per kuriuos netrukdomai į aplinką 

sklinda MA įrenginio skleidžiamas triukšmas. Kaip jau minėta, triukšmo lygis pastato viduje 

siekia 85 dBA. 

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; 

- Asenizacinis automobilis – skleidžiamas triukšmo lygis 81 dBA. 

Į sąvartyną atvykstančio autotransporto paros srautas teritorijoje yra: 120-150 šiukšliavežių reisų 

ir iki 15 darbuotojų lengvųjų automobilių. 

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. 

 

 
25 El. prieiga: https://eismoinfo.lt/ 
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2.8.9 pav. Vietovės kelių eismo intensyvumo duomenys 
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2.8.10 pav. Keliu Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda judančio autotransporto skleidžiamo triukšmo žemėlapiai 
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Visi triukšmo šaltiniai objekto teritorijoje eksploatuojami sąvartyno darbo laiku, t.y. 06.00-22.00 val. 

Aprašytos vykdomos veiklos keliamas triukšmo lygis vietovėje nustatytas atlikus akustinius triukšmo 

matavimus, rezultatų protokolai pridedami 24 priede. Triukšmo lygio matavimo taškų išdėstymas 

parodytas 2.8.11 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 
ekvivalentinis 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. 

 

2.8.11 pav. Akustinio triukšmo matavimo taškų išdėstymo schema. 
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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. Bendrovės 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. 

Nauja objekto veikla, kuriai atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros 

Šiuo metu vykdomi I I I - i o s i o s  s ą v a r t y n o  s e k c i j o s  įrengimo darbai. III-iosios sąvartyno 

sekcijos eksploatacijos metu 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 neprognozuojami. 

Į 2021 m. gegužės mėn. pakeistą Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių 

operatoriaus TIPK leidimą yra įtraukta 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 a , kurios metu eksploatuojamas atliekų trupintuvas, medienos smulkintuvas bei ekskavatorius 

su krautuvu. Iki šiol statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymo veikla nebuvo vykdyta. 

Statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymo veiklos triukšmo šaltiniai aptarti poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo ataskaitoje (žiūr. ištrauką 25 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. 

Sutrikus degiųjų atliekų išvežimui, d e g i ą s i a s  a t l i e k a s  n u m a t y t a  l a i k i n a i  s a u g o t i  

s ą v a r t y n o  k a u p e .  Degiųjų atliekų laikymo sąvartyno kaupe veikla bus vykdoma sąvartyno 

dalyje, kurioje iki 2020 m. pabaigos buvo vykdomas dugno pelenų (šlako) laikymas. Naujų triukšmo 

šaltinio šios veiklos metu eksploatuoti nenumatoma, transporto srautų pokyčiai neprognozuojami. 
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UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Dumpių sąvartyno teritorijoje esamos veiklos 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 
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Dumpių sąvartyno teritorijoje esamos veiklos 

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. 

Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltiniai 

Maisto atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma naujame MA įrenginio pastato priestate. Priestato 

išorinių atitvarų konstrukcijai bus naudojamos analogiškos konstrukcinės medžiagos kaip ir MA 

įrenginio pastatui – daugiasluoksnės plokštės, kurių triukšmo izoliavimo rodiklis nemažesnis kaip 

24 dB. Priestato viduje bus montuojama technologinė įranga: maišelių atskyrimo linija, depakeris. 

Triukšmą skleis patalpų vėdinimo sistemos įrenginiai. Stacionarių šaltinių skleidžiamo triukšmo lygis 

pastato viduje neviršys kasdienio triukšmo viršutinės ekspozicijos vertės, nustatytos vadovaujantis 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-04-15 įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl Darbuotojų 

apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1804, aktuali 

redakcija), t.y. 85 dBA. Šio teiginio patvirtinimui reikalinga įvertinti kokie triukšmo šaltiniai bus 

eksploatuojami PŪV priestato viduje, kokį triukšmo lygį jie skleis bei sumodeliuoti kokį suminė 

triukšmo lygį jie skleis. 

PŪV priestato viduje bus eksploatuojami šie triukšmo šaltiniai: 

- Maišelių praplėšytuvas ir depakeris. Duomenų apie maišelių praplėšytuvo ir depakerio 

skleidžiamą triukšmą nėra. Įsigyjant šiuos įrenginius pirkimo dokumentų specifikacijose bus 

įtraukta sąlyga, kad depakerio skleidžiamo triukšmo lygis turi neviršyti 85 dBA. Įrenginį 

siūlančios organizacijos turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 
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- Konvejerių (juostinių ir sraigtinio), kurie transportuos atliekas, skleidžiamo triukšmo lygis bus 

93 dBA26. 

- Atliekų perkrovimui priestato viduje bus naudojamas ratinis krautuvas. Jo skleidžiamo triukšmo 

lygis bus iki 107 dBA27. 

- Bioskaidžios masės talpos ištuštinimui bus naudojamas asenizacinis automobilis. Jo pildymas 

gali trukti iki 4 val. Asenizacinio automobilio skleidžiamas triukšmas prilyginamas sąvartyno 

veikloje jau naudojamo asenizacinio automobilio triukšmui, t.y., 81 dBA. 

Triukšmo šaltinių išdėstymas ir sumodeliuotas triukšmo lygis PŪV priestate, kai vienu metu veikia 

visi triukšmo šaltiniai, parodytas 2.8.12 pav. 

PŪV neįtakos atliekas vežančio transporto srauto padidėjimo, nes bendras į objektą 

atvežamų/išvežamų atliekų kiekis nesikeis. Į priestatą maisto atliekas transportuojančių šiukšliavežių 

kiekis sieks 10 aut./parą. Atskirtas maisto atliekas tvarkant AB „Klaipėdos vandenys“, jos būtų 

transportuojamos vamzdynu ir transporto srautas sumažėtų iki 5 aut./dieną. 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 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 60 

Atviri atliekų priėmimo patalpos 
vartai 

1 85 Plotinis 720 180 60 

PŪV priestatas (konstrukcijos 
izoliavimo rodiklis 24 dB) 

1 851 Tūrinis 720 180 60 

Atviri PŪV priestato vartai 1 851 Plotinis 720 180 60 
Trupintuvas 1 96 Taškinis 480 0 0 
Medienos smulkintuvas 1 116 Taškinis 480 0 0 

Pastaba: 1 - triukšmo lygis PŪV priestato viduje sumodeliuotas ir parodytas 2.8.12 pav. PŪV priestato atliekų priėmimo 

vartai (Nr. 2) bus pagrindiniai ir vertinant blogiausią variantą skaičiuojama, kad jie bus atviri visu PŪV priestato darbo 

laikotarpiu, t.y., 06-22 val. Kiti PŪV priestate įrengti vartai bus naudojami tik 5 min per dieną arba įrangos remonto ir 

avarijų likvidavimo darbų metu, todėl skaičiavimuose nevertinami. 

 
26 Konvejerių keliamas triukšmas nustatomas vadovaujantis E. H. Berger, R. Neitzel, C. A. Kladden. Noise NavigatorTM 
Sound Level Database with Over 1700 Measurement Values. 2015. duomenų bazės duomenimis. Prieiga internetu: 
http://multimedia.3m.com/mws/media/888553O/noise-navigator-sound-level-hearing-protection-database.pdf 
27 Duomenų šaltinis: https://www.bobcat.com/eu/telehandlers/telescopic-loaders/models/tl38-70hf/specs-options  
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2.8.12 pav. PŪV priestate įrangos skleidžiamas triukšmas. 
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UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Dumpių sąvartyno teritorijoje 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 
Ratinis krautuvas maisto atliekų 
tvarkymo priestate 

107 1 vnt.3 - 

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. 

3 – vertinamas kaip plotinis šaltinis, kuriame juda viena transporto priemonė. 

Triukšmo sklaidos prognozė 

Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas 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. 

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II priedą ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

(2011 m birželio 13 d., Nr. V;604) triukšmo nustatymo skaičiavimams naudojome šias metodikas: 

- 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 m. gegužės 5 d. 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. 

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 objekto triukšmo šaltinių darbo režimas; 
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- PŪV stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių charakteristikos nurodytos aukščiau; 

- vadovaujantis CadnaA gamintojų rekomendacijomis, objekto teritorijoje judantis 

autotransportas vertinamas kaip linijinis taršos šaltinis; 

- triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis - 1 m (abiem kryptimis). Triukšmo sklaida 

skaičiuota 500 m spinduliu nuo objekto teritorijos ribos; 

Pagal Direktyvą 2002/49/EB į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro ir 

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. 

Šiuo metu vykdomos veiklos skleidžiamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti UAB Klaipėdos 

regiono atliekų tvarkymo centras vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo ataskaitoje (2020 m.). Joje triukšmo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti dviem 

variantais: 

I. Paskaičiuotas tuo metu (iki 2020 m.) vykdytos veiklos 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 nuo 2020 m. numatomų eksploatuoti triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo 

lygis. Veiklos 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. 

Aptartų sklaidos skaičiavimo variantų triukšmo žemėlapiai pridedami 25 priede. 

Vertinant PŪV įtaką vietovės triukšmo lygiui sklaidos skaičiavimuose įvertinti visi aukščiau nurodyti 

stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie bus eksploatuojami objekto žemės sklypo ribose. Kaip 

jau minėta anksčiau, autotransporto srauto pokyčiai PŪV metu neplanuojami, todėl transporto 

skleidžiamo triukšmo lygio žemėlapiai nerengiami. 

Prognozuojami triukšmo lygiai 

PŪV triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami 26 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. 
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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 55,1-60/55,1-60 40,1-45/40,1-45 30,1-35/30,1-35 
Rytinė 45,1-50/50,1-55 35,1-40/50,1-55 30,1-35/40,1-45 
Pietinė 40,1-45/40,1-45 40,1-45/40,1-45 30,1-35/30,1-35 
Vakarinė 35,1-40/40,1-45 35,1-40/35,1-40 ≤30/≤30 
Triukšmo lygio matavimo 
taškų vieta: 

 

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

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

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

Palyginus vykdomos veiklos skleidžiamą esamą ir prognozuojamą triukšmo lygius, matome, kad 

žymus triukšmo lygio pokytis visais trimis paros periodais prognozuojamas ties veiklos žemės sklypo 

rytine riba. Didžiausias leidžiamas triukšmo ribinis dydis dienos metu bus viršijamas ties šiaurine 

sąvartyno žemės sklypo riba, o vakaro periodu – ties rytine žemės sklypo riba. Ties objekto SAZ riba 

triukšmo lygio padidėjimas PŪV metu neprognozuojamas. Statomas naujas priestatas ekranuos 

dienos metu naudojamų trupintuvo ir medienos smulkintuvo skleidžiamą triukšmą ir ties rytine SAZ 

riba triukšmo lygis sumažės 5 dBA. Ties objekto SAZ riba triukšmo lygis PŪV metu visais paros 

periodais neviršys nustatytų ribinių verčių: dieną - 55 dBA, vakare - 50 dBA, naktį - 45 dBA. 

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: 

  (8.2) 

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

Li - šaltinio triukšmo (Ldienos, dBA). 
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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 40,1-45 48,7 65 Neviršija RV 
T2 40,4 45,1-50 50,5 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 35,1-40 43,4 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 žemės 

sklypo ribose vykdomos 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 bei vakaro (Lvakaras) 

metu už rytinės žemės sklypo ribos gali viršyti ribinę vertę, taikomą gyvenamajai teritorijai (vertinant 

stacionarių šaltinių triukšmą ir transporto srautų sukeliamą triukšmą) pagal HN 33:2011. Bet ties 

Bendrovės Klaipėdos regioninio sąvartyno SAZ riba PŪV prognozuojamo triukšmo lygis sumažėja 

10-15 dBA ir yra mažesnis nei reglamentuojamas HN 33:2011. 
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PŪV stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų 

akustinio triukšmo ribinės vertės nakties (Lnaktis) metu, taikomos 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. 

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 2020-2021 m. atliktų PVSV procedūrų metu nustatytas SAZ ribas – 150 m atstumu nuo žemės 

sklypo ribų visų pusių kraštinių. 

2.8.5. 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. 

PAV sudėtyje atlikus PVSV ir kompleksiškai išanalizavus žinomus rizikos veiksnius, galinčius daryti 

poveikį visuomenės sveikatai gyvenamoje/visuomeninėje aplinkoje, galima daryti išvadą, jog UAB 

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras planuojama ūkinė veikla (maisto atliekų apdorojimo 

infrastruktūros įrengimas ir eksploatacija) nepadidins šiuo metu objekto teritorijoje vykdomos 

veiklos poveikio visuomenės sveikatai: 

 PŪV įgyvendinimo metu naujų oro taršos šaltinių įrengti neplanuojama, oro teršalų emisijos iš 

esamų stacionarių atmosferos taršos šaltinių nepadidės. Įvertinus aplinkos oro teršalų sklaidos 

skaičiavimų rezultatus ir teršalų pažemio koncentracijas aplinkos ore, nustatyta, kad už Dumpių 

sąvartyno esamos SAZ ribos ir gyvenamojoje aplinkoje, oro teršalų koncentracija aplinkos ore 

neviršys ribinių verčių. 

 PŪV metu sumažės komunalinių atliekų užterštumas maisto atliekomis. PŪV metu iš mišrių 

komunalinių atliekų srauto atskyrus maisto atliekas bus sumažinamas rūšiavimo metu 

atskiriamų antrinių žaliavų bei degiųjų atliekų frakcijos užterštumas biologiškai skaidžių 

atliekų priemaišomis. Tuo pačiu bus pasiektas teigiamas efektas kvapų aspektu. Skaičiavimai 

parodė, kad PŪV metu sumažės atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos sąlygojama kvapų 

koncentracija aplinkos ore. Ryškiausias pokytis prognozuojamas ties objekto SAZ riba, čia 

prognozuojamas kvapo koncentracijos sumažėjimas 12-14 %. Didžiausia leidžiama kvapo 

koncentracijos ribinės vertė už esamos objekto SAZ ribos nebus viršijama. Ties artimiausia 

gyvenamąja aplinka kvapo pokytis bus nežymus (galimas neženklus kvapo koncentracijos 

sumažėjimas). 

 Atlikus PŪV akustinio triukšmo sklaidos modeliavimą nustatyta, kad suminis (vykdomos 

veiklos kartu su PŪV) stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių keliamo ekvivalentinio triukšmo 

lygis už esamos SAZ ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys didžiausių 

leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, taikomų gyvenamajai teritorijai (vertinant stacionarių 

šaltinių triukšmą) pagal HN33:2011 2 lentelės 2 punktą. PŪV skleidžiamas triukšmas neturės 

įtakos artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje esamam foniniam triukšmo lygiui. 



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
(MAISTO ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS KLAIPĖDOS REGIONINIO 
SĄVARTYNO ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV.)  
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 149 
 
 

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 HN 121:2010 

reglamentuojamų kvapo koncentracijos ribinių verčių (8 OUE/m3; nuo 2024 m. sausio 1 d. - 5 

OUE/m3). Atlikus esamo triukšmo lygio matavimus bei PŪV triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo 

modeliavimą, nustatyta, kad triukšmo lygis už objekto esamų SAZ ribų neviršys HN33:2011 

nustatytų ribinių lygių. Įvertinus atlikus triukšmo, oro taršos cheminėmis medžiagomis ir kvapų 

sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad įgyvendinus UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 

PŪV sprendinius, planuojama veikla darys teigiamą poveikį artimiausiai gyvenamajai/visuomeninei 

aplinkai, lyginant su buvusiu poveikiu. 

2.8.6. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

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. 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras veiklos Klaipėdos regioninio sąvartyno žemės 

sklype, adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. sav., 2020-2021 m. buvo įvykdytos poveikio 

visuomenės sveikatos vertinimo procedūros ir Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2021-04-09 

sprendimu (3-11 14.3.4 Mr)BSV-8117 buvo nustatytos SAZ ribos (žiūr. 3 priedą). 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 

Nr. 9862) 3 priedo 2 lentele, atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiams 

(statiniams) – 100 m dydžio SAZ. Žemėlapis su normatyvinėmis SAZ ribomis pateikiama 6 priede. 

Normatyvinės PŪV SAZ riba patenka į esamas Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 

SAZ ribas.  

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.  
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Šios ataskaitos tikslas kompleksiškai įvertinti PŪV poveikį visuomenės sveikatai ir atsižvelgiant į 

rezultatus nustatyti ar reikalinga tikslinti SAZ ribas, kurios nustatytos 2020-2021 m. vykdytų PVSV 

procedūrų metu. Klaipėdos regioninio sąvartyno SAZ tikslinama atsižvelgiant į galimą ūkinės veiklos 

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. 

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 

vertinimus ir yra nekenksmingos žmonių sveikatai. 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjamo objekto 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 2020-2021 m. atliktų PVSV procedūrų metu nustatytas SAZ ribas – 150 m atstumu 

nuo žemės sklypo ribų visų pusių kraštinių. SAZ plotas 59,8750 ha (žr. 3 priedą). 
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2.9. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS 

Vykdoma ūkinė veikla, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl šių ekstremaliųjų 

įvykių: gaisrų, didelių avarijų, nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų. Objekto teritorijoje šiuo metu 

vykdomos veiklos rizikos analizė pateikta Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane ir pridedama 27 priede. 

PŪV metu bus tvarkomos tik nepavojingos atliekos, maisto atliekų apdorojimo veikla bus vykdoma 

pastato viduje. Bendras objekte tvarkomų atliekų pajėgumas nesikeis. PŪV metu galimi tie patys 

pavojai kaip ir vykdomos veiklos metu. Nesikeis ir įvykių tikimybė, padarinių mastas bei įvykių 

prioriteto tvarka. Didžiausias rizikos lygis išlieka gaisro atveju. 

Gaisro plitimo stabdymui teritorijoje išdėstytos priešgaisrinės priemonės, kurių kiekis nustatytas 

vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės saugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64 

(Žin., 2005, Nr. 26-852; aktuali redakcija) bei kitais priešgaisrinę priežiūrą ir gaisrinę saugą 

reglamentuojančiais LR teisės aktais. Visose įmonės administracinėse patalpose gaisro signalizacija, 

gesinimo sistemos ir gesintuvai įrengti atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus. Sąvartyne 

gaisrams gesinti vanduo tiekiamas iš priešgaisrinių rezervuarų. Gaisro atveju kviečiamos 

priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Sąvartyno priešgaisrinių rezervuarų atsargos papildomos iš 

vandentiekio tinklų. Įrengti 6 rezervuarai po 50 m3 vandens. Gaisro gesinimui yra pritaikytas 

bendrovės asenizacinis automobilis. 

PŪV vykdymui skirtose patalpose priešgaisrinės priemonės bus įrengiamos vadovaujantis 

priešgaisrinę priežiūrą ir gaisrinę saugą reglamentuojančiais LR teisės aktais. 
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2.10. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo alternatyvas galima suskirstyti į: 

 Vietos ir veiklos alternatyvos; 

 Technologinės (poveikį aplinkai mažinančių priemonių). 

Naujų alternatyvių planuojamos ūkinės veiklos vietų nenumatyta. Planuojamos ūkinės veiklos vietą 

sąlygojo tai, kad nagrinėjamoje teritorijoje iki šiol jau buvo vykdoma nepavojingų atliekų, įskaitant ir 

maisto atliekas, esančias bendrame komunalinių atliekų sraute, tvarkymo veikla. UAB Klaipėdos 

regiono atliekų tvarkymo centras Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorija yra su išvystyta 

infrastruktūra, vieta tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vietai būtinas sąlygas, teritorija nebus 

plečiama, todėl kitos alternatyvios PŪV vystymo vietos nesvarstomos ir PAV ataskaitoje 

nenagrinėjamos. 

PAV ataskaitoje nagrinėjamos dvi pagrindinės veiklos alternatyvos: 

Nulinė alternatyva - nevykdoma planuojama ūkinė plėtra. Šioje alternatyvoje priimama, kad 

planuojama ūkinė veikla (maisto atliekų atskiro surinkimas ir apdorojimas) visai nebūtų 

vykdoma. PAV ataskaitoje kaip nulinė alternatyva apibūdinta esama (foninė) aplinkos būklė. 

Alternatyva A - planuojama ūkinė veikla - maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas, 

kurios pagalba maisto atliekos iš bendro komunalinių atliekų srauto būtų atskiriamos jų 

susidarymo vietoje. Tokiu būdu būtų sumažintas organinės masės dalis objekte rūšiuojamose 

komunalinėse atliekose bei po rūšiavimo atskirtose antrinėse žaliavose bei degiosiose atliekose. 

Tikimasi, kad tuo pačiu sumažėtų objekto skleidžiamų kvapų emisija. 

Nulinės alternatyvos ir alternatyvos A atvejų poveikis atskiriems aplinkos komponentams, 

išnagrinėtas šioje PŪV PAV ataskaitoje. 

PŪV veiklos alternatyvų parinkimo išvada: 

Vertinant veiklos nulinę alternatyvą, kai priimama situacija, kad nebūtų įdiegta maisto atliekų 

apdorojimo infrastruktūra, situacija poveikio gamtinei aplinkai požiūriu išliktų nepakitusi ir atitiktų 

esamą būklę. Panaši situacija (vertinant su PŪV įtakos nebuvimu) lokaliu lygmeniu išliktu ir 

visuomenės sveikatos aplinkoje. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patikrinimo metu bei 

objekto poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatyta, kad objekto skleidžiamų kvapų 

koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija LR teisės aktais nustatytos ribinės 

vertės. Bet įvertinant tai, kad vietovėje (Dumpių k. ir aplinkinėse teritorijose) prasta padėtis kvapų 

aspektu, turi būti siekiama mažinti taršą iš esamų kvapų šaltinių. Todėl prioritetas teikiamas 

alternatyvai A. 
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2.11. SKYRIUS. STEBĖSENA (MONITORINGAS) 

Vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 16 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų 

aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr. 113-4831; TAR, 2018, Nr. 3345) (toliau 

- Nuostatai), Bendrovė vykdo sekančias aplinkos monitoringo rūšis: 

 ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų, išleidžiamų teršalų monitoringą; 

 ūkio subjektų poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai), kuris apima poveikio požeminiam 

vandeniui monitoringą ir dirvožemio monitoringą. 

Ūkio subjektų aplinkos monitoringas vykdomas pagal ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą, 

kurią rengia patys ūkio subjektai. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programų turinį, jų rengimo, 

derinimo, vykdymo, kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką nustato Ūkio subjektų 

aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 

įsakymu Nr. D1-546 (Žin., 2009, Nr. 113-4831; aktuali redakcija) (toliau - Nuostatai). Ūkio subjektų 

aplinkos monitoringo programa turi būti suderinta ir patvirtinta Nuostatų nustatyta tvarka. Remiantis 

Nuostatų 15 punktu, ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa (toliau - Monitoringo programa) 

rengiama ir derinama, kai ūkio subjektas privalo gauti TIPK leidimą. Monitoringo programa turi būti 

pateikiama TIPK leidimus išduodančiai institucijai kaip sudedamoji paraiškos TIPK leidimui gauti ar 

atnaujinti dalis ir yra derinama kartu su paraiška TIPK leidimui pakeisti taisyklių nustatyta tvarka. 

Monitoringas objekte vykdomas pagal 7 priede pridedamą Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų 

sąvartyno, esančio Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. sav., aplinkos monitoringo programą 

2021-2025 m.  

PŪV metu vykdomos veiklos pobūdis nesikeis, taršos šaltinių skaičius nesikeis, todėl aplinkos 

monitoringo programa nebus keičiama ar pildoma. 
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 
3 SKYRIUS. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

PŪV neturėtų kelti tarpvalstybinio poveikio ir PAV ataskaitoje nenagrinėjamas, kadangi: 

 PŪV mastas nėra didelis;  

 Atstumas iki sienos su Rusija (Kaliningrado sritis) yra 37 km.  
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 
4 SKYRIUS. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR 

VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS 

APRAŠYMAS 

Vertinant PŪV poveikį aplinkai ir poveikį visuomenės sveikatai buvo atlikta: 

 esamos informacijos apie aplinkos ir gyventojų sveikatos būklę analizė; 

 taršos (oro taršos, kvapų, triukšmo) modeliavimas, poveikių identifikavimas bei prognozinis 

vertinimas; 

 modeliavimo ir tyrimo metu gautų aplinkos taršos ir kitų verčių analizė ir palyginimas su 

leistinais lygiais; 

 leisiančių sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai priemonių efektyvumo įvertinimas 

atliekant taršos modeliavimus su numatytomis taršos mažinimo priemonėmis; 

 alternatyvų analizė; 

 galimos taršos (oro taršos, kvapų, triukšmo) sklaidos brėžinių ir žemėlapių parengimas. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodika 

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. 

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. 
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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 PŪV veiklos; 

 Nustatyti ar 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. 

PŪV PAV dokumentų rengėjas - UAB „Ekosistema“, turi licenciją poveikio visuomenės sveikatai 

vertinti (Licencijos Nr. 101). Leidimo kopija pateikta 28 priede. 
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 
5 SKYRIUS. PAV ATASKAITOS SANTRAUKA 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

PŪV vykdyti numatoma Klaipėdos regioninio atliekų tvarkymo centro žemės sklype, adresu 

Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. sav. Žemės sklypo kad. Nr. 5544/0007:373 pagrindinė 

naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo 

(sąvartynai) teritorijos. Plotas – 21,0355 ha.  

Sklypą supančios teritorijos pagal paskirties pobūdį priskiriamos sąvartynų, pramonės ir 

sandėliavimo objektų bei infrastruktūros teritorijoms. Bendrovės veiklos žemės sklypas su 

gyvenamosios ar visuomeninėmis teritorijomis nesiriboja. 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). 

Žemės sklypas patenka į Dumpių nuotėkų valyklos vandenvietės apsaugos zonos 3-iosios juostos 3B 

sektorių. PŪV nepriskiriama šiame sektoriuje taikomiems apribojimams. 

Veiklos žemės sklype ir jo gretimybėje nėra saugomų teritorijų, nekilnojamųjų kultūros vertybių. 

Taip pat nėra ir UETK registruotų paviršinio vandens telkinių. 

Planuojamos ūkinės veiklos fizinės ir techninės  charakteristikos 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste - Bendrovė) žemės sklype kad. Nr. 

5544/0007:373 Dumpių k.v., esančiame adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. sav., šiuo 

metu eksploatuojamas mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginys, kurio pagrindinė paskirtis – iš 

komunalinių atliekų srauto atskirti antrines žaliavas tinkamas perdirbimui ir netinkamas perdirbimui, 

tačiau energetinę vertę turinčias atliekas, siekiant sumažinti sąvartyne šalinamų komunalinių atliekų 

kiekį. Perdirbimui netinkamos ir energetinės vertės neturinčios atliekos šalinamos sąvartyno kaupe. 

Šiuo metu baigiamos užpildyti sąvartyno I-oji ir II-oji sekcijos, o tolimesniam deponavimui vykdomi 

III-iosios sekcijos įrengimo darbai. 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) metu minėtame žemės sklype numatoma įdiegti maisto 

atliekų apdorojimo infrastruktūrą ir ją eksploatuoti. Šiuo būdu planuojama pasiekti, kad maisto 

atliekos jų susidarymo vietoje būtų atskiriamos iš bendro komunalinių atliekų srauto ir panaudojamos 

efektyviau nei jas sudeginant. 

Veiklos vykdymo etapai: 

Etapai Darbo pavadinimas 
Planuojamas 

įvykdymo terminas 

I 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas 
Techninio projekto parengimas 

2022 m. I pusmetis 

II 
Statyba 
MA įrenginio TIKP leidimo keitimas 

2022 m. IV ketvirtis 
– 2023 m. I ketvirtis 

III Eksploatacija 2023 m. 
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PŪV vykdymui šalia esamo MA įrenginio techninio pastato numatoma įrengti ~1300 m2 ploto ir 

~ 11 m aukščio priestatą. Biomasės laikymui PŪV priestate bus įrengtas 150 m3 talpos uždaras 

požeminis rezervuaras. Objekto teritorijoje yra visa PŪV vykdymui reikalinga infrastruktūra. 

Metinis rūšiuojamų ir sąvartyno kaupe šalinamų atliekų kiekis PŪV metu nesikeis: MA įrenginyje 

bus išrūšiuojama 125 000 t/m. atliekų, o į sąvartyno kaupą deponuojama 76 450 t/m. atliekų. Inertinių 

atliekų sekcijoje bus deponuojama 3 300 t/m. atliekų. 15 000 t/m. statybinių ir griovimo atliekų 

numatoma perdirbti. 

PŪV metu pavojingos žaliavos ir cheminės medžiagos naudojamos nebus. Kvapo sklidimo 

mažinimui į apdorojamų atliekų masę bus įterpiamas probiotikas „ProbioStopOdor“. 

Maisto atliekų apdorojimo veiklos metu susidarys šios atliekos: biomasė (19 12 12), priemaišos 

(19 12 12) ir stiklas (19 12 05) ir degiosios atliekos (19 12 10). Pavojingos atliekos veiklos metu 

nesusidarys. 

Šiuo metu, Klaipėdos regione maisto atliekos, patenka į mišrių komunalinių atliekų srautą, 

rūšiuojamos MA įrenginyje ir panaudojamos energijos išgavimui, jas deginant. Pagal prioritetą, 

maisto atliekų tvarkymo būdai išsidėsto šia tvarka: anaerobinis skaidymas, kompostavimas, įterpimas 

į gruntą ir galiausiai – deginimas. Norint taikyti efektyvesnius atliekų tvarkymo (perdirbimo) būdus, 

reikalinga įdiegti maisto atliekų atskyrimo jų susidarymo vietoje sistemą. 

Maisto atliekų surinkimo sistemos gali būti šios: 

- Maisto atliekų atskiras surinkimas spalvotais maišais šių atliekų susidarymo vietoje. Ši 

surinkimo sistema pagrįsta atliekų rūšiavimu susidarymo vietoje (namų ūkiuose) į tam 

tikrų spalvų maišelius, kur vienos spalvos maišelis naudojamas maisto atliekoms, o kitos 

spalvos – likusioms mišrioms komunalinėms atliekoms. Spalvoti plastikiniai maišeliai yra 

metami į tą patį konteinerį ir surenkami ta pačia vieno skyriaus šiukšliaveže, kuria vežami 

į rūšiavimo įrenginį. Atliekų tvarkymo vietoje skirtingų spalvų maišai pirminio rūšiavimo 

etape atskiriami optinio rūšiavimo linijoje. Atskirti maisto atliekų maišai toliau tvarkomi 

maisto atliekų rūšiavimo (paruošimo apdoroti) linijoje ir depakeryje. 

- Maisto atliekų surinkimas atskirais (individualiais) konteineriais. Tada maišai su maisto 

atliekomis metami į atskirus konteinerius, skirtus tik maisto atliekų surinkimui. Šiuo 

atveju iš konteinerių atliekos keliauja į maisto atliekų apdorojimo įrenginius, aplenkiant 

pirminio rūšiavimo įrenginius. Atliekos bus kraunamos tiesiai į maisto atliekų rūšiavimo 

(paruošimo apdoroti) liniją ir toliau – depakerį. 

Per metus numatoma apdoroti 6673 t/m. maisto atliekų, iš kurių bus atskirta 5338 t/m. biomasės. 

Pirminio rūšiavimo linijos našumas bus ne mažesnis kaip 5 t/val., o depakerio – 3,5 t/val. Atliekų 

krovai, perstumdymui, perkėlimui bus naudojamas ratinis krautuvas. 

Atskirta biomasė bus saugoma uždarame rezervuare ir perduodama biodujų gamybai privačiam 

operatoriui. Transportavimas galimas vamzdynu (jei biomasė bus perduodama kaimyniniam ūkio 

subjektui) ir autotransportu – asenizaciniais automobiliais. Autotransporto pokyčio pastarasis atliekų 

transportavimo būdas nesąlygos, nes bendras objekte tvarkomų ir atvežamų/išvežamų atliekų kiekis, 

o tuo pačiu ir autotransporto skaičius nepasikeis. 
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PŪV keliama rizika šiais aspektais: 

- maisto atliekų tvarkymo metu į aplinkos orą bus išskiriami cheminiai teršalai; 

- maisto atliekų tvarkymo metu į aplinkos orą bus išskiriami kvapai; 

- atskirai tvarkant maisto atliekas, sumažės iš bendro komunalinio atliekų srauto išskiriamų 

degiųjų atliekų ir antrinių žaliavų užterštumas biodegraduojančia mase, todėl galimas teigiamas 

efektas kvapų aspektu – gali sumažėti kiemo aikštelėje saugomų atliekų skleidžiamas kvapas; 

- veikloje naudojami įrenginiai skleis triukšmą. 

Didžioji maisto atliekų dalis į objektą bus atvežamos drėgnos (~90 % drėgnumo), tad jų saugojimo ir 

tvarkymo metu išsiskirs skystis. Šis skystis bus kaupiamas kartu su visa atliekų mase, neišleidžiamas 

į nuotekų sistemą ar aplinką. Tad PŪV nekels rizikos gamybinių nuotekų aspektu. 

Aplinkos komponentai, kuriems planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą poveikį 

Poveikis vandeniui 

PŪV metu vanduo bus naudojamas tik atliekų masės drėkinimui, vandens tiekimas bus vykdomas iš 

esamo požeminio vandens gręžinio. 

Maisto apdorojimo veikla bus vykdoma uždaro pastato viduje. Atskirtų maisto atliekų masė iki 

išvežimo/transportavimo bus saugoma uždaroje talpoje. Atliekų išvežimui bus naudojamos 

autocisternos, į kurias atliekos bus pakraunamos PŪV priestato viduje per sandariai prijungtą žarną. 

Pakrovimo aikštelėje bus įrengta skysčiams nelaidi danga, kuri užkirs kelią į aplinką patekti maisto 

atliekoms avariniu atveju. Esant galimybei atliekas tvarkyti kaimyninėje bendrovėje AB „Klaipėdos 

vanduo“, maisto atliekų masė bus transportuojama sandariu vamzdynu. 

Poveikis paviršiniams bei požeminiams vandenims PŪV metu nebus daromas, todėl papildomos 

poveikio mažinimo priemonės neplanuojamos. 

Poveikis aplinkos orui 

MA įrenginio pastate mechaniškai apdorojant atliekas į aplinką per biofiltrą (ATŠ Nr. 001) 

išsiskiriamas amoniakas. Išrūšiuotos atliekos (degiosios ir antrinių žaliavų) saugomos atvirose kiemo 

aikštelėse (ATŠ Nr. 607 ir 608) arba dengtoje stoginėje (ATŠ Nr. 609). Atliekų saugojimo metu 

neorganizuotai į aplinkos orą gali patekti kietosios dalelės ir LOJ. 

Statybinių ir griovimo bei medienos ir didžiųjų atliekų perdirbimo metu į aplinkos orą išskiria 

kietosios dalelės. Šios veiklos metu eksploatuojami šie taršos šaltiniai: statybinių atliekų trupintuvas 

(ATŠ Nr. 601), medienos atliekų trupintuvas (ATŠ Nr. 602), statybinių atliekų iškrovimas (ATŠ Nr. 

603), atliekų (statybinių, susmulkintų statybinių (skaldos) ir susmulkintų medienos) saugojimas (ATŠ 

Nr. 604), susmulkintų statybinių atliekų krova (ATŠ Nr. 605), susmulkintų medienos atliekų krova 

(ATŠ Nr. 606). 

Atliekas deponuojant sąvartyno kaupe (ATŠ Nr. 601) į aplinką išskiria kietosios dalelės. 

Eksploatuojant sąvartyno dujų deginimo fakelą (ATŠ Nr. 006) į aplinkos orą išsiskirs degimo 

produktai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės ir angliavandeniliai 

(LOJ). 

Iš NVĮ biofiltro (ATŠ Nr. 007) į aplinkos orą išskiriamas sieros vandenilis. 
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PŪV metu nauji stacionarūs ATŠ nebus įrengiami. MA įrenginio pastate tvarkomų atliekų kiekis 

(paros ir metinis) nesikeis. PŪV metu numatomų atskirai apdoroti maisto atliekų masė šiuo metu 

tvarkoma kartu su bendru komunalinių atliekų srautu. Kadangi objekte tvarkomų atliekų kiekis 

nepakis, momentinių (g/s) ir metinių (t/m.) oro teršalų emisijų pokyčiai iš biofiltro (ATŠ Nr. 001) 

pokyčiai nenumatomi. Padidėjus atliekų tvarkymo plotui, padidės ir iš MA įrenginio patalpų 

ištraukiamo ir biofiltre valomo oro srautas: padidės nuo 9600 m3/val. iki 14000 m3/val. Tai atitiks 

biofiltro projektinį pajėgumą – 15000 m3/val. 

Likusių taršos šaltinių nei fiziniai duomenys, nei emisijos nesikeis. 

Objekto veiklos metu cheminės oro taršos mažinimui naudojamos šios prevencijos priemonės: MA 

įrenginio biofiltras (valo amoniaką) ir NVĮ biofiltras (valo sieros dandenilį); sąvartyno dujos 

utilizuojamos fakele (nuo 2020 m. balandžio yra sugadinta dujų surinkimo sistema, bet šiuo metu 

vykdomi jos atkūrimo darbai). 

Skaičiuojant teršalų, išsiskiriančių veiklos metu, sklaidą, buvo naudojama kompiuterinė programinė 

įranga „ADMS 5.2“. Vadovaujantis modeliavimo rezultatais matyti, kad esant pačioms 

nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos objekto 

teritorijoje ar už jo ribų tiek be fono, tiek su fonu neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų 

ribinių ar siektinų dydžių. 

Poveikis klimatui 

PŪV metu maisto atliekos bus priimamos ir tvarkomos atskirame MA įrenginio priestate. Maisto 

atliekos bus apdorojamos probiotikais, laikinai saugomos ir tolimesniam tvarkymui perduodamos 

kitiems atliekų tvarkytojams. Objekte atliekos nebus perdirbamos, todėl PŪV metu šiltnamio efektą 

sukeliančios dujos neišskiriamos. 

Poveikis žemei ir dirvožemiui 

Priestato statybos ir privažiavimo kelio įrengimo metu nuimtas derlingas augalinis dirvožemio 

sluoksnis bus sandėliuojamas statybvietėje kaupuose, vėliau, įrengus statinius, jis bus panaudotas 

teritorijai rekultivuoti ir žaliesiems plotams apželdinti. 

Maisto atliekų apdorojimo veikla bus vykdoma tik pastato viduje, atskirta maisto atliekų masė bus 

saugoma uždaroje talpoje, o krova bus vykdoma skysčiams nelaidžia danga padengtoje aikštelėje. 

Maisto atliekų apdorojimo metu nuotekos nesusidarys. 

PŪV metu neigiamas poveikis dirvožemiui ir žemėms gelmėms nenumatomas. 

Poveikis kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei 

Planuojamas įrengti maisto atliekų apdorojimo priestatas nežymiai pakeis vizualinę vietos 

charakteristiką. Komunalinių įmonių pramoniniame ir urbanizuotame kraštovaizdyje neatsiras 

vertikalūs dominuojantys elementai, iškylantys virš esamų kraštovaizdžio elementų, kad sukeltų 

didelį vizualinį poveikį aplinkoje ar užstotų ir/ar trukdytų apžvelgti saugomas ir/ar rekreacines 

teritorijas bei vertingas panoramas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei Dumpių vietovės ir gretimų 

teritorijų naudojimo paskirtį, galima teigti, kad PŪV neigiamo poveikio kraštovaizdžiui nedarys. 

Neigiamas poveikis PŪV vietoje ar jos gretimybėse esantiems biotopams (miškams, pievoms, 

pelkėms, vandens telkiniams ir smėlynams) ar kitiems gamtinės aplinkos komponentams (gyvūnijai, 

augalijai, jų gausumui, buveinėms ir gyvūnų migracijos keliams) nebus daromas. 
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Biologinei įvairovei svarbios teritorijos nuo sąvartyno žemės sklypo nutolusios dideliu atstumu, 
esama ir PŪV neįtakoja saugomų gamtos vertybių būklės, negali iššaukti toli esančių buveinių 
pokyčių, gyvūnų migracijos kelių, veisimosi vietų, populiacijų gausos sumažėjimo, todėl neigiamo 
poveikio nebus. 

Poveikis materialinėms vertybėms 

Numatomas teigiamas poveikis materialinėms vertybėms dėl su PŪV susijusių rizikos veiksnių (oro 

taršos, kvapų,) mažinimu aplinkinėse teritorijose. Žemės naudojimo apribojimai dėl PŪV įmonės 

teritorijos gretimybėse, remiantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, 

nenumatomi. 

Poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms 

Maisto atliekų priėmimo, tvarkymo veiklą numatoma vykdyti prie MA įrenginio pastato prijungtame 

naujame priestate. Naujasis priestatas savo aukščiu ir tūriu neišsiskirs iš kitų sąvartyno teritorijoje jau 

esančių pastatų. Dėl šios aplinkybės ir didelio atstumo, naujas priestatas neužstos nekilnojamųjų 

vertybių ir nekonkuruos su jomis. 

Naujo priestato statybos ir eksploatacijos metu teritorijos reljefas nebus keičiamas, veikla neįtakos 

gruntinio vandens lygio pokyčio vietovėje. 

PŪV neįtakos transporto srautų pokyčio teritorijoje. Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje 

nenumatoma eksploatuoti padidinto triukšmo šaltinių. Vibracija taip pat nebus skleidžiama. 

PŪV metu neigiamas poveikis artimiausiems nekilnojamojo kultūros paveldo objektams ir 
teritorijoms nebus daromas. 

Poveikis visuomenės sveikatai 

Analizuojant PŪV poveikį visuomenės sveikatai didžiausias dėmesys kreipiamas į kenksmingus 

rizikos veiksnius, kurie, jeigu veiksnio koncentracija, dydis ar poveikio trukmė būtų ženkli, galėtų 

daryti reikšmingą neigiamą poveikį sveikatai. 

Su PŪV susiję pagrindiniai rizikos veiksniai: 

 aplinkos oro tarša cheminėmis medžiagomis (stacionarūs taršos šaltiniai ir mobilūs taršos 

šaltiniai: iš transporto priemonių ir įrengimų vidaus degimo variklių į aplinkos orą išmetami 

teršalai); 

 aplinkos oro tarša kvapais; 

 fizikinė tarša (stacionarių triukšmo šaltinių ir mobilių (transporto) triukšmo šaltinių: keliamas 

triukšmas); 

Oro tarša:  

Apibendrinus ir įvertinus oro taršos sklaidos modeliavimo rezultatus galima teigti, kad PŪV 

sukeliama oro tarša tiek PŪV vietoje, tiek ties artimiausia gyvenama aplinka, neviršys 

reglamentuojamų didžiausių leidžiamų koncentracijų, todėl neigiamas PŪV poveikis šiuo 

aspektu visuomenės sveikatai nenumatomas. 

Kvapai: 

Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje yra šie taršos kvapais šaltiniai: 

- MA įrenginio biologinio apdorojimo filtras; 
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- sąvartyno kaupas (išskiriamas į dvi zonas: perdengtą šlaku ir atliekų deponavimo); 

- filtrato ir mišrių nuotekų siurblinės (4 vnt.); 

- mišrių nuotekų kaupykla; 

- degiųjų atliekų aikštelė; 

- antrinių žaliavų atliekų aikštelė; 

- NVĮ biofiltras. 

Objekte naudojamos šios kvapų 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; 

- MA apdorojimo įrenginio atliekų priėmimo patalpoje ir biologiškai skaidžių atliekų 

laikymo patalpoje įdiegtos stacionarios kvapus šalinančios „Airborn“ įrangos; 

- MA apdorojimo įrenginio atliekų priėmimo patalpoje nakties metu patalpų dezinfekcijai 

ir laikomų bei rūšiuojamų atliekų kvapų mažinimui naudojamas ozonatorius; 

- Klaipėdos MA apdorojimo įrenginio rūšiavimo proceso linijoje atliekos apipurškiamos 

efektyviais mikroorganizmais (probiotikais), kurie sumažina puvimo procesą atliekose ir jų 

kvapą; 

- Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyno kaupo teritorijoje naudojama 

mobili “Airborn” technologija, kuri sustabdo deponuojamų atliekų skleidžiamo kvapo sklidimą 

į aplinką; 

- Po rūšiavimo likusių atliekų aikštelėje naudojama mobili “Airborn” technologija, kuri 

sustabdo laikomų atliekų skleidžiamo kvapo sklidimą į aplinką; 

- Degiosios atliekos sąvartyno kaupe saugomos supresuotos ir supakuotos plastikinėje 

plėvelėje; 

- Sąvartyno filtrato valymo metu susidarantys degazacijos produktai valomi biofiltre. 

Kvapo emisija iš eksploatuojamų kvapų šaltinių nustatyta atlikus kvapo koncentracijos 

matavimus. Iki 2020 m. balandį įvykusio gaisro, sąvartyno kaupe buvo surenkamos dujos. 

Surinktos dujos vamzdynu buvo transportuojamos į AB „Klaipėdos vanduo“ naudingos 

energijos gavimui arba utilizuojamos sąvartyno teritorijoje įrengtame fakele. Gaisro metu buvo 

sugadinta dujų surinkimo sistema, ženkliai sumažėjo sąvartyno dujose esančio metano kiekis. 

Šiuo metu pradėti dujų surinkimo ir tvarkymo sistemos atkūrimo darbai. Pažymime, kad kvapo 

emisija iš sąvartyno kaupo buvo nustatyta sąvartyno dujų surinkimo sistemai jau neveikiant. 

Taigi, objekto kvapų emisijos įvertintos kai sąvartyno dujos į aplinką išsiskiria per sąvartyno 

kaupą. 

PŪV metu iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskyrus maisto atliekas bus sumažinamas 

rūšiavimo metu atskiriamų antrinių žaliavų bei degiųjų atliekų frakcijos užterštumas biologiškai 

skaidžių atliekų priemaišomis. Tuo pačiu bus pasiektas teigiamas efektas kvapų aspektu. 

PŪV metu nauji kvapų šaltinių įrengti nenumatoma. Galimi kvapų emisijos pokyčiai šiuose 

kvapų šaltiniuose: 
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- biologinio apdorojimo filtras (ATŠ Nr. 001). MA įrenginio pastate per parą apdorojamų 

atliekų kiekis PŪV metu nepakis, todėl kvapo emisijos iš šio ATŠ nenumatomas, bet padidės 

išmetamų dujų/oro greitis. Tokiu būdu gali būti pagerinta iš MA įrenginio (biofiltro) išmetamų 

kvapų sklaida; 

- degiųjų atliekų aikštelė (ATŠ Nr. 607). PŪV metu atskirai surenkant ir tvarkant 6673 t/m. 

maisto atliekų, su komunalinėmis atliekomis susimaišiusių maisto atliekų kiekis sumažės 

44,5 %. Atitinkamai turėtų sumažėti biologiškai skaidžių priemaišų tūris atrinktų degiųjų 

atliekų masėje bei jų skleidžiamas kvapas. Atsargai įvertinamas 25 % atliekų sudėties pokytis; 

- antrinių žaliavų atliekų aikštelė (ATŠ Nr. 608) ir antrinių žaliavų stoginė (ATŠ Nr. 609). 

Situacija analogiška kaip ir degiųjų atliekų aikštelės atveju.  

Kvapų emisijos pokytis iš likusių kvapų šaltinių neprognozuojamas. 

Papildomos kvapų emisijos mažinimo priemonės PŪV metu: 

- Iš naujo priestato oras bus valomas esamame MA įrenginio biofiltre; 

- Maisto atliekų laikymo patalpoje bus įdiegta stacionari kvapus šalinanti „Airborn“ įranga; 

- nakties metu PŪV priestato patalpų dezinfekcijai ir laikomų bei apdorojamų atliekų 

kvapų mažinimui bus naudojamas ozonatorius; 

- Į maisto atliekų masę depakeryje bus įterpiamas probiotins preparatas „ProbioStopOdor“. 

Skaičiavimai parodė, kad PŪV metu sumažės atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos sąlygojama 

kvapų koncentracija aplinkos ore. Ryškiausias pokytis prognozuojamas ties objekto SAZ riba, čia 

prognozuojamas kvapo koncentracijos sumažėjimas 12-14 %. Didžiausia leidžiama kvapo 

koncentracijos ribinės vertė už esamos objekto SAZ ribos nebus viršijama.  

Ties artimiausia gyvenamąja aplinka kvapo pokytis bus nežymus (galimas neženklus kvapo 

koncentracijos sumažėjimas).  

PŪV nedidins vietovės suminio užterštumo kvapais. 

Triukšmas: 

Akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimas buvo atliktas planuojamai ūkinei veiklai įvertinant 
PŪV metu keliamą triukšmą nuo stacionarių triukšmo šaltinių bei susidarančių transporto 
srautų. 

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 

žemės sklypo ribose vykdomos veiklos keliamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje neigiamos įtakos nedaro. Triukšmo lygio pokyčiai artimiausioje gyvenamojoje 

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

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos: 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjamo objekto PŪV SAZ ribas siūloma 

nustatyti pagal teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties 

pastatų aplinkai reglamentuojamų ribinių taršos verčių izolinijas. Ribinių taršos verčių 

izolinijos telpa į esamas Klaipėdos regioninio sąvartyno SAZ ribas. Todėl SAZ ribas galima 

formuoti paliekant pagal 2020-2021 m. atliktų PVSV procedūrų metu nustatytas SAZ ribas – 

150 m atstumu nuo žemės sklypo ribų visų pusių kraštinių. SAZ plotas 59,8750 ha. 

Rizikos analizė ir jos vertinimas 

Vykdoma ūkinė veikla, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl šių ekstremaliųjų 

įvykių: gaisrų, didelių avarijų, nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų. Objekto teritorijoje šiuo metu 

vykdomos veiklos rizikos analizė pateikta Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plane. PŪV metu bus tvarkomos tik nepavojingos atliekos, maisto atliekų 

apdorojimo veikla bus vykdoma pastato viduje. Bendras objekte tvarkomų atliekų pajėgumas 

nesikeis. PŪV metu galimi tie patys pavojai kaip ir vykdomos veiklos metu. Nesikeis ir įvykių 

tikimybė, padarinių mastas bei įvykių prioriteto tvarka. Didžiausias rizikos lygis išlieka gaisro atveju. 

Alternatyvų analizė 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo alternatyvas galima suskirstyti į: 

 Vietos ir veiklos alternatyvos; 

 Technologinės (poveikį aplinkai mažinančių priemonių). 

Naujų alternatyvių planuojamos ūkinės veiklos vietų nenumatyta.  

PAV ataskaitoje nagrinėjamos dvi pagrindinės veiklos alternatyvos: 

Nulinė alternatyva - nevykdoma planuojama ūkinė plėtra. Šioje alternatyvoje priimama, kad 

planuojama ūkinė veikla (maisto atliekų atskiro surinkimas ir apdorojimas) visai nebūtų 

vykdoma. PAV ataskaitoje kaip nulinė alternatyva apibūdinta esama (foninė) aplinkos būklė. 

Alternatyva A - planuojama ūkinė veikla - maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas, 

kurios pagalba maisto atliekos iš bendro komunalinių atliekų srauto būtų atskiriamos jų 

susidarymo vietoje. Tokiu būdu būtų sumažintas organinės masės dalis objekte rūšiuojamose 

komunalinėse atliekose bei po rūšiavimo atskirtose antrinėse žaliavose bei degiosiose atliekose. 

Tikimasi, kad tuo pačiu sumažėtų objekto skleidžiamų kvapų emisija. 

Vertinant veiklos nulinę alternatyvą, kai priimama situacija, kad nebūtų įdiegta maisto atliekų 

apdorojimo infrastruktūra, situacija poveikio gamtinei aplinkai požiūriu išliktų nepakitusi ir atitiktų 

esamą būklę. Panaši situacija (vertinant su PŪV įtakos nebuvimu) lokaliu lygmeniu išliktu ir 

visuomenės sveikatos aplinkoje. Bet įvertinant tai, kad PŪV metu prognozuojamas objekto 

skleidžiamų kvapų sumažėjimas, prioritetas teikiamas alternatyvai A. 
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Stebėsena (monitoringas) 

Bendrovė vykdo sekančias aplinkos monitoringo rūšis: 

- ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų, išleidžiamų teršalų monitoringą; 

- ūkio subjektų poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai), kuris apima poveikio požeminiam 
vandeniui monitoringą ir dirvožemio monitoringą. 

Monitoringas objekte vykdomas pagal Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio 

Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. sav., aplinkos monitoringo programą 2021-2025 m.  

PŪV metu vykdomos veiklos pobūdis nesikeis, taršos šaltinių skaičius nesikeis, todėl aplinkos 
monitoringo programa nebus keičiama ar pildoma. 

Tarpvalstybinis poveikis 

PŪV neturėtų kelti tarpvalstybinio poveikio ir PAV ataskaitoje nenagrinėjamas, kadangi: 

- PŪV mastas nėra didelis;  

- Atstumas iki sienos su Rusija (Kaliningrado sritis) yra 37 km.  

Taikyti metodai 

Vertinant PŪV poveikį aplinkai ir poveikį visuomenės sveikatai buvo atlikta: 

- esamos informacijos apie aplinkos ir gyventojų sveikatos būklę analizė; 

- taršos (oro taršos, kvapų, triukšmo) modeliavimas, poveikių identifikavimas bei prognozinis 

vertinimas; 

- modeliavimo ir tyrimo metu gautų aplinkos taršos ir kitų verčių analizė ir palyginimas su 

leistinais lygiais; 

- leisiančių sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai priemonių efektyvumo įvertinimas 

atliekant taršos modeliavimus su numatytomis taršos mažinimo priemonėmis; 

- alternatyvų analizė; 

- galimos taršos (oro taršos, kvapų, triukšmo) sklaidos brėžinių ir žemėlapių parengimas. 
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2. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statistinių duomenų bazės 
(interneto prieiga http://www.stat.gov.lt/). 

3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos duomenų bazė (interneto prieiga 
http://www.kpd.lt/). 

4. Lietuvos higienos instituto Lietuvos sveikatos informacijos centro sveikatos rodiklių sistema 
(interneto prieiga http://sic.hi.lt/). 

5. Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazė (interneto prieiga http://www.lgt.lt/). 

6. Valstybinės saugomų teritorijų valstybės kadastro internetinis tinklalapis: 
http://stk.am.lt/portal/. 

7. Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (anglų kalba –
EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook). 

8. Lietuvos erdvinės informacijos portalas https://www.geoportal.lt. 

9. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenų apie eismą 
interneto svetainė: http://eismoinfo.lt/ 

10. Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainė: https://www.klaipedos-r.lt/. 

Kita literatūra ir moksliniai straipsniai: 

1. Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 
Vilnius 2012 m. 

2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa. El. prieiga : 
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-
investiciju-veiksmu-programa 

3. Klaipėdos regiono plėtros planas 2014-2020 metams. El. prieiga: 
https://www.lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Klaipedos%20apskritis/Klaiped
os%20RPP_%20APRASOMOJI%20DALIS.pdf 

4. J. Volungevičius, P. Kavaliauskas. Lietuvos dirvožemiai . Mokomoji priemonė. El. prieiga: 
https://www.chgf.vu.lt/files/chgf_gi_gkk/chgf_gi_gkk_biblioteka/lietuvos_dirvozemiai_volun
gevicius_kavaliauskas_2012.pdf 

5. Emissions from agriculture and their control potentials. El. prieiga: 
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/TSAP-AGRI-20121129_v21.pdf 

6. Guidance document on preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources. 
El. prieiga: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/ECE_EB.AIR_120_ENG.pdf 

7. 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 

8. Aplinkos apsaugos agentūros rekomendacijos ūkio subjektams dėl kvapų valdymo, vykdant 
tam tikras ūkines veiklas. El. prieiga: https://old.gamta.lt/cms/index?rubricId=9979fcb4-ee44-
45cc-848a-e30a73cdf59e 
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9. Best odour management practices at composting facilities. El. prieiga: 
http://www.metrovancouver.org/services/solid-
waste/SolidWastePublications/Composting_Best_Practices_Study_Final_Report.pdf 

10. Kwan A., Lin Z., Bai W. Conversion of operaiting theatre from positive to negative pressure 
environment. El. prieiga: https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-
6701(06)00385-9/fulltext 

11. International Health Facility Guidelines. El. prieiga: https://healthfacilityguidelines.com/ 

12. https://chadwickservice.com/good-to-know/blog-post-title-four-4abzx-dkcz3-x9eje-zpzwh-
wh8px 

13. Europos komisijos parengtas Geriausiai prieinamų gamybos būdų informacinis dokumentas, 
skirtas bendram nuotekų ir chemijos sektoriaus nuotekų valymo/tvarkymo sistemoms. El. 
prieiga: https://aida.ineris.fr/sites/default/files/directive_ied/CWW_Bref_2016_published.pdf 

14. Z. Lou, M. Wang ir kt. The contribution of biowaste disposal to odor emission from landfills. 
Journal of the Air and Waste Management Association. Volume 65, 2015. El. prieiga: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10962247.2014.1002870 
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Į 2021-05-25 Nr. 21-070

ATRANKOS IŠVADA 
DĖL UAB „KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – MAISTO ATLIEKŲ APDOROJIMO 
INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS, KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. – 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2021-06-       Nr. (30.1)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.)

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, Liepų g. 15, LT-9138, Klaipėda, tel. 
+370 46 300106, el. paštas kratc@kratc.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.)

UAB „Gaučė ir Ko“, Goštauto g. 8-32, Vilnius, tel. +370 615 97391, el. paštas info@gauce.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)

PAV procedūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 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
PŪV bus vykdoma esamoje sąvartyno teritorijoje adresu Ketvergių g. 2, Dumpių kaime, 

Dumpių seniūnijoje, Klaipėdos rajone, sklype kad. Nr. 5544/0007:373, skypo plotas – 21,2976 ha, 
sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos. 
Ūkinė veikla šioje teritorijoje vykdoma nuo 2005 m. Atstumas nuo PŪV objekto iki sklypo ribos – 
apie 15 m.  Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą teritorija, kurioje vykdoma 
veikla, patenka į kitos pagrindinės paskirties teritorijas. Remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės 

Elektroninio dokumento nuorašas
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teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planu PŪV teritorija yra priskirta GTK 1.1 teritorijoms, t.y. 
intensyvaus pritaikymo gamybinis, pramoninis kraštovaizdžio tipas.

 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-08-25 sprendimu Nr. T11-211 buvo patvirtintas 
UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau - KRATC) nuomojamo žemės sklypo 
detalusis planas, o 2015-01-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. AV-168 
patvirtintu detaliuoju planu buvo patikslinti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai. 

Susisiekimo infrastruktūra su objekto vieta yra gerai išvystyta. Sąvartynas įrengtas šalia 
pagrindinio kelio Palanga – Šilutė, netoli Dumpių kaimo, 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. 

Artimiausia PŪV vietai pramonės aplinka yra Dumpių k. nuotekų valymui skirta teritorija, 
kurioje veiklą vykdo AB „Klaipėdos vanduo“ (įrengta nuotekų dumblo valymo aikštelė), AB „Grigeo 
Klaipėda“ (nuotekų valykla) (žemės sklypai ribojasi), UAB “Toksika“ pavojingų atliekų aikštelė, 
UAB „Branda LT“ bioskaidžių atliekų perdirbimo į kompostą aikštelė.

Artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo PŪV yra 390 – 570 m atstumu nuo PŪV žemės 
sklypo ribos (Spengių k.). Artimiausia Ketvergių gyvenvietė yra už 1,6 km. Objekto teritorijoje ar jo 
gretimybėse nėra visuomeninės ir rekreacinės paskirties urbanizuotų teritorijų, visuomeninės 
paskirties pastatų ar statinių. Artimiausios rekreacinės teritorijos – Minijos upės pakrantė – yra 
didesniu nei 2 km atstumu. 

Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro duomenimis, PŪV vieta nepatenka į LR ar Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Arčiausiai PŪV objekto esančios saugomos 
teritorijos – Kalvių karjeras (apie 1,2 km atstumu), Minijos upė, upės slėnis (apie 2,4 km atstumu), 
Minijos ichtiologinis draustinis (apie 2,79km atstumu) ir Tyrų pelkė (daugiau 4 km atstumu).

PŪV teritorijoje naudingųjų iškasenų telkinių nėra. Artimiausi naudingųjų iškasenų telkiniai: 
smėlio ir žvyro telkinys esantis į šiaurę nuo PŪV teritorijos už 2 km; smėlio ir žvyro telkinys esantis 
į rytus nuo PŪV teritorijos už 1,2 km; smėlio telkinys esantis į pietryčius nuo PŪV teritorijos už 0,8 
km. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos geotopų žemėlapiu planuojamos ūkinės veiklos 
teritorijoje geotopų nėra. Artimiausias geotopas - akmuo "Baravykas" yra į rytus už 0,9 km nuo PŪV 
teritorijos, kitas geotopas – Šernų šaltinis, kuris rytų kryptimi nutolęs apie 2,9 km.

Vadovaujantis miškų kadastro duomenimis, PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse miškų nėra. 
Artimiausias yra Kretingos urėdijos Šernų girininkijos kvartalo Nr. 18 sklypas Nr. 26, atstumas nuo 
PŪV teritorijos ribos iki jo yra 0,26 km.

PŪV teritorija nesiriboja ir nekerta paviršinių vandens telkinių, nesiriboja ir nepatenka į 
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir apsaugos zonas. PŪV teritorijoje saugomų 
augalijos, grybijos ir gyvūnijos ar jų augimviečių bei radaviečių nėra. 

PŪV teritorijoje nėra registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, ji nepatenka į kultūros 
paveldo apsaugos zonas. Vadovaujantis Kultūros vertybių registro duomenimis, arčiausiai PŪV 
vietos esančios LR kultūros vertybių registre registruotos šios kultūros vertybės:

- Laistų, Liliškių piliakalnis su gyvenviete 23767 (atstumas nuo PŪV sklypo ribos – apie 1,92 
km)

- Toleikių kapinynas 6181 (atstumas nuo PŪV sklypo ribos – apie 1,49 km);
- Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Alfonso Žalio kapas 31638 

(atstumas – apie 1,51 km);
- Spengių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės 22485 (atstumas – apie 1,60 km).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas
 Projektas rengiamas 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. Atrankos informacijoje nurodoma, kad siekiant 
įgyvendinti projekto tikslą yra išsikeltas vienas uždavinys: sukurti iš gyventojų surenkamų maisto 
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atliekų apdorojimo infrastruktūrą Klaipėdos regione ir informuoti gyventojus maisto atliekų 
prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Atrankos informacijoje nurodoma, kad vadovaujantis 2014 m. lapkričio 18 d. Klaipėdos 
regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/3S-27 patvirtinto Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 2014 
– 2020 m. plano 3-iu skyriumi: „Komunalinių atliekų tvarkymo tikslai, uždaviniai ir užduotys 2014 
– 2020 m.“ bei 4-u skyriumi: „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros priemonių planas 
2014 – 2020“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui yra pavesta sukurti reikiamus 
pajėgumus ir apdoroti rūšiuojamuoju atliekų surinkimo būdu iš gyventojų surenkamas 
maisto/virtuvės atliekas. Remiantis šiuo regiono atliekų tvarkymo planu, laikoma, kad Klaipėdos 
regiono savivaldybės yra pavedusios maisto atliekų tvarkymą KRATC, kadangi visų savivaldybių 
atstovai patvirtino minėtą atliekų tvarkymo planą.

2020 – 2021 m. parengtoje Poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitoje (toliau - 
PVSV) sąvartyne nurodomos šios vykdomos veiklos: atliekų priėmimas ir registravimas; mišrių 
komunalinių atliekų rūšiavimas mechaninio apdorojimo (toliau – MA) įrenginyje; nepavojingų dugno 
pelenų (šlako) laikymas; išrūšiuotų atliekų laikymas iki perdavimo atliekų tvarkytojams; energetinę 
vertę turinčių (degiųjų) atliekų laikymas iki perdavimo atliekų tvarkytojams; statybinių ir didžiųjų 
atliekų tvarkymas; atliekų deponavimas ir naudojimas sąvartyne; inertinių atliekų šalinimas atskiroje 
sekcijoje; filtrato, buitinių, mašinų ratų ir sąvartyno technikos plovimo nuotekų surinkimas ir valymas 
filtrato ir nuotekų valymo įrenginyje; dujų surinkimas ir utilizavimas. Atlikus PVSV, siūloma 
nustatyti sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribas – 150 m nuo sklypo ribų, Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas 2021-04-
09 raštu Nr. (3-11 14.3.4MR)BSV-8117 tam pritarė. SAZ plotas – 59,8750 ha.

PŪV metu maisto atliekos  bus surenkamos ir tvarkomos tik iš Klaipėdos miesto ir Neringos 
savivaldybės. Kitos Klaipėdos regiono savivaldybės  numato šį klausimą spręsti savarankiškai ir šioje 
veikloje nedalyvaus. Maisto atliekų surinkimo sistema pagrįsta atliekų rūšiavimu susidarymo vietoje 
(namų ūkiuose) į tam tikrų spalvų maišelius, kur vienos spalvos maišelis naudojamas maisto 
atliekoms, o kitos spalvos – likusioms mišrioms komunalinėms atliekoms. Spalvoti plastikiniai 
maišeliai yra metami į tą patį konteinerį ir surenkami ta pačia šiukšliaveže, kuria vežami į rūšiavimo 
įrenginį. Atrankos informacijoje nurodoma, kad tokia rūšiavimo praktika nėra plačiai paplitusi 
Europoje, tačiau sėkmingai taikoma Skandinavijos šalyse, daugiausiai Švedijoje ir Norvegijoje. 

Klaipėdos mieste ir Neringos savivaldybėje planuojama įdiegti maisto atliekų atskirą 
surinkimą, kurį sudarys: iš daugiabučių namų maisto atliekų surinkimo spalvotais maišais sistema ir 
iš individualių namų maisto atliekų surinkimo individualiais konteineriais sistema. Maisto atliekų 
paruošimo perdirbimui įrangą planuojama sumontuoti naujai pastatytame priestate (pastate) šalia 
esamo mišrių komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo (MA) įrenginio. PŪV preliminarus 
priestato plotas apie 1300 m2, tūris apie 15000 m3.  Maisto atliekų paruošimo perdirbimui įrangą 
sudarys maisto atliekų rūšiavimo (paruošimo apdoroti) linija, maisto atliekų paruošimo perdirbimui 
įrenginys – depakeris, talpa/rezervuaras biomasei, frontalinis kaušinis krautuvas rūšiavimo linijai ir 
depakeriui aptarnauti.

Maisto atliekos, surinktos kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis (20 01 08 ir 20 03 01) 
iš daugiabučių namų bendro naudojimo konteinerių, atvežtos į KRATC mechaninio apdorojimo 
(MA) įrenginius, kuriose bus saugomos atskirai pagal savivaldybes, kuriose buvo surinktos 
(Klaipėdos m. ir Neringos atliekos bus atskirai saugomos nuo kitų savivaldybių). Iš MA priėmimo 
zonos šios atliekos bus tiekiamos pirminiam rūšiavimui / atskyrimui į maišų su maisto atliekomis 
atskyrimo įrenginį. Šiame įrenginyje mechaninių / techninių priemonių pagalba bus atskiriamos 2 
frakcijos – maišai su maisto atliekomis (20 01 08) ir mišrios komunalinės atliekos (20 03 01). 
Vertinama, kad maisto atliekos (20 01 08) gali sudaryti apie 15 % bendro srauto – iš viso 6 673 t/m. 

Maisto atliekos, surinktos iš individualių namų individualių maisto atliekų konteinerių (apie 
667 t/m) bus nukreipiamos į maisto atliekų priėmimo zoną maisto atliekų apdorojimo pastate.

Naujame įrengiamame priestate, rūšiavimo linijoje bus sumontuotas maišelių praplėštuvas, 
kad rūšiuojant maisto atliekas, būtų galima atskirti į maisto atliekų srautą (maišus) patekusias ne 
maisto atliekas, kurios bus nukreipiamos tolimesniam apdorojimui į esamą MA įrenginį. Rūšiavimo 
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linijoje rankiniu būdu bus atskiriamos ir stiklo atliekos, kurios yra nepageidaujamos depakeryje. 
Išrūšiuotos maisto atliekos (20 01 08), praėjusios rūšiavimo liniją, pervežamos į rūšiuotų maisto 
atliekų laikino laikymo zoną. Daroma prielaida, kad maisto atliekų sraute esanti biomasė sudarys apie 
80 %, o likę 20 % – maisto atliekų pakuotės ir kitos priemaišos. Vertinama, kad 5 % priemaišų, 
įskaitant stiklą, bus pašalinama rankiniu būdu Rūšiavimo linijoje, o 15 % – depakeryje (skaičiuojant 
nuo viso maisto atliekų kiekio – 6673 t/m). Maisto atliekos (20 01 08) iš rūšiuotų maisto atliekų 
laikino laikymo zonos kaušiniu krautuvu bus tiekiamos į depakerį, kurio našumas ne mažesnis kaip 
3,5 t/val. (6339 t/metus). Maisto atliekos depakeryje bus išskiriamos į dvi frakcijas – 1) maisto atliekų 
biomasę (19 12 12), kuri bus laikinai saugoma biomasės rezervuare ir perduodama biodujų gamybai 
privačiam operatoriui ir 2) įvairios priemaišos ir pakuotės (19 12 10), kurios bus nukreipiamos į 
degintinų atliekų frakciją.   

Esamoje veikloje naudojamos pagalbinės medžiagos pateikiamos Atrankos informacijos 
lentelėje Nr. 1, PŪV metu papildomų pagalbinių medžiagų nebus naudojama ar papildomai laikoma, 
o susidariusios apdorotos maisto atliekos bus laikomos iki išvežimo į jas perdirbančią įmonę. 
Preliminariai numatoma atskirtas maisto atliekas naudoti kaip žaliavą biodujų gamybai. Vienu metu 
didžiausias maisto atliekų kiekis iki apdorojimo sieks ne daugiau nei 150 t, vienu metu didžiausias 
apdorotų maisto atliekų kiekis po rūšiavimo laikomas iki išvežimo sieks iki 150 t. Atrankos 
informacijoje nurodoma, kad PŪV metu gali susidaryti iki 150 t/m degiųjų atliekų, iki 30 t/m kitų 
mechaninio atliekų apdorojimo atliekų, iki 30 t/m stiklo atliekų.

Dėl priestato statybos ir įrenginių instaliavimo susidarančios atliekos ir jų preliminarūs kiekiai 
yra pateikiami Atrankos informacijos lentelėje Nr. 2.

Vandens naudojimas ir nuotekų tvarkymas
 Vanduo įmonėje naudojamas buitinėms reikmėms, mašinų ratų plovimui, rūšiavimo patalpų 

valymui bei atliekų priėmimo zonos plovimui, biofiltro drėkinimo sistemai ir kitoms reikmėms iš 
šiaurinėje sklypo dalyje įrengto požeminio vandens gręžinio. Vandens apskaitai įrengtas vandens 
apskaitos prietaisas. Šiuo metu požeminio geriamojo vandens sąnaudos vidutiniškai sudaro 2487 
m3/metus, 6,81 m3/parą. Komunalinių atliekų technologinio proceso metu, priimant atliekas, jas 
rūšiuojant, kaupiant, pakuojant ir pan., vanduo nėra naudojamas. PŪV metu, esant per sausoms 
maisto atliekoms, vanduo bus naudojamas jų drėkinamui, tačiau vandens suvartojimas Atrankos 
informacijoje neįvertintas, nes šiuo metu yra nežinomi šių atliekų tvarkytojo technologiniai 
reikalavimai tolimesniam atliekų tvarkymui.

Sąvartyne susidarantis filtratas ir buitinės nuotekos yra valomos filtrato ir nuotekų įrenginyje, 
paviršinės ir mašinų ratų plovimo nuotekos valomos naftos gaudyklėje NGP-S-2.  

PŪV metu nuotekų susidarymas nenumatomas, panaudotas vanduo PŪV atliekų drėgnumo 
padidinimui lieka apdorotoje maisto atliekų masėje.

Dirvožemio tarša
Neigiamo poveikio dirvožemiui dėl PŪV nenumatoma. PŪV bus vykdoma apie 1300 m2 priestate. 

Įrenginiai bus statomi ant nepralaidaus taršai pagrindo. Vertingasis dirvožemio sluoksnis statybos darbų 
metu bus nukastas ir panaudotas aplinkos tvarkymui.

Aplinkos oro tarša ir kvapų susidarymas 
Atrankos informacijoje, remiantis KRATC  paraiška Taršos integruotos prevencijos kontrolės 

leidimui (toliau – KRATC paraiška), nurodomi sekantys esamos ūkinės veiklos aplinkos oro taršos 
šaltiniai (toliau – t.š.): biofiltras (t.š. 001), degiųjų atliekų aikštelė (t.š. 607), rūšiuotų atliekų laikymo 
aikštelė (t.š. 608), rūšiuotų atliekų stoginė (t.š. 609), statybinių atliekų smulkinimas (t.š. 601), medienos 
atliekų smulkinimas (t.š. 602), statybinių atliekų iškrovimas (t.š. 603), atliekų saugojimas (t.š. 604), 
statybinių atliekų pakrovimas (t.š. 605), medienos atliekų pakrovimas (t.š. 606). Remiantis KRATC 
paraiška pateikiama 14,118 t metinė tarša į aplinkos orą, t.t. 1,2961 t amoniako, 12,043 t lakiųjų organinių 
junginių (LOJ), 0,779 t kietųjų dalelių. Atrankos informacijoje nurodoma, kad 2018 m. atlikto oro taršos 
modeliavimo rezultatai atskleidė, kad didžiausios gautos pusės val., 1, 8, 24 val. ir vidutinių metinių 
teršalų koncentracijų reikšmės palyginus su nustatytomis jų ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis 
jų neviršija (teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rzultatai pateikiami Atrankos išvados lentelėje 
Nr. 15).
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Atrankos informacijoje nurodoma, kad 2020-2021 m. rengiant PVSV ataskaitą buvo atlikti 
teršalų į aplinkos orą matavimai ir modeliavimas ir  PVSV ataskaitos <<išvadoje yra teigiama, kad 
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>>.

Atrankos informacijoje pateikiama 2014 m. ir 2018 m. duomenys apie tuometinės ūkinės 
veiklos generuojamų kvapų matavimus ir jų vertinimus. <<Remiantis 2014 m. liepos 14 d. 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos kvapo nustatymo protokolu Nr. Ch 4991-
4995, išmatuotos kvapo koncentracijos siekė: nuo atliekų rūšiavimo aikštelės 67 OUE/m3, nuo atliekų 
deponavimo vietos (dengtos atliekos) 32 OUE/m3, nuo atliekų deponavimo vietos (atviros atliekos) 
72 OUE/m3, filtrato surinkimo vietoje (pietinis alsuoklis) 16084 OUE/m3, nuo filtrato rezervuaro 
paviršiaus 116 OUE/m3. Pagal kvapo koncentracijos, nustatytos taršos šaltiniuose, laboratorinių 
tyrimų rezultatus atliktus kvapo koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore modeliavimą nustatyta, 
kad paskaičiuotos kvapo koncentracijos vertė ties SAZ bei sklypo riba nebuvo viršyta. Panašūs 
rezultatai buvo gauti ir 2018 m. spalio 25 d. Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui vykdant 
patikrinimą. 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>>. 

Atrankos informacijoje nurodoma, kad 2020-2021 m. PVSV ataskaitos rengimo metu taip pat 
buvo atlikti kvapų sklaidos matavimai ir modeliavimas ir jo metu nustatyta, kad už SAZ ribų kvapų 
koncentracija neviršija leidžiamos ribinės vertės (ribinė vertė – 8 OUE/m3). Už 150 m dydžio 
sąvartyno SAZ ribos veiklos skleidžiamų kvapų koncentracija siekia 2,21 – 4,0 OUE/m3, o ties 
artimiausia gyvenamąja ir visuomenine aplinka skleidžiamų kvapų koncentracija siekia iki 2,21 – 3,0 
OUE/m3.  

Atrankos informacijoje nurodoma, kad KRATC savo veikloje taiko sekančias prevencines 
priemones kvapų ir aplinkos oro taršos mažinimui: mechaninės oro srauto užuolaidos pastate, 
probiotikai, du ozonatoriai, AirBorn technologija dulksnai sudaryti patalpose ir AirBorn purkštukai 
sąvartyne ir sandėliavimo aikštelėje. Visas MA įrenginyje surinktas oras prieš išleidimą į aplinką 
valomas biofiltre. 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. MA apdorojimo įrenginio 
atliekų priėmimo patalpoje nakties metu patalpų dezinfekcijai ir laikomų bei rūšiuojamų atliekų 
kvapų mažinimui naudojamas ozonatorius, kuris eksploatuojamas nuo 2019 m. MA apdorojimo 
įrenginio rūšiavimo proceso linijoje atliekos apipurškiamos efektyviais mikroorganizmais 
(probiotikais ProbioStopOdor), kurie sumažina puvimo procesą atliekose ir jų kvapą. Sąvartyno dujos 
surenkamos specialia sistema ir utilizuojamos jas sudeginant (dujos deginamos AB „Klaipėdos 
vanduo“ arba sąvartyno teritorijoje įrengtame fakele). Po rūšiavimo likusių atliekų aikštelėje, 
nepavojingų atliekų sąvartyno kaupo teritorijoje naudojama mobili “Airborn” technologija, kuri 
sustabdo deponuojamų atliekų skleidžiamo kvapo sklidimą į aplinką.

Atrankos informacijoje nurodyta, kad, PŪV priestate atsiradus maisto apdorojimo veiklai, 
aplinkos oro taršos ir kvapų pokyčio nebus, tačiau tai pagrindžiantys duomenys  ir informacija 
nepateikti, 2020 – 2021 m. PVSV ataskaitoje nebuvo PŪV įvertinta.

Triukšmas
Vykdoma ūkinė veikla įtakoja triukšmo aplinkoje susidarymą ir sklidimą. 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 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. Atrankos informacijoje esamoje KRATC veikloje 
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nurodomi triukšmo šaltiniai yra  sunkiasvoris transportas, atvežantis atliekas bei lengvieji darbuotojų 
automobiliai, technika, dirbanti sąvartyne (tankintuvas, asenizacinė mašina, buldozeris, trupintuvas 
ir kt.), pelenų (šlako) apdorojimo įrenginys bei transporteris, tiekiantis atliekas į įrenginį. Į sąvartyną 
atvykstančio autotransporto paros srautas teritorijoje yra: 120-150 šiukšliavežių reisų ir iki 15 
darbuotojų lengvųjų automobilių. Visi triukšmo šaltiniai objekto teritorijoje eksploatuojami 
sąvartyno darbo laiku, t.y. 06.00 - 22.00 val. 2020 metais atlikti akustinių matavimų rezultatai rodo, 
kad triukšmo lygis dienos metu siekia 30 –– 43 dBA, vakaro metu 30 – 46 dBA, nakties metu 21 – 
38 dBA ir neviršija Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Atrankos informacijoje nurodoma, 2020 – 2021 m. PVSV ataskaitoje, atlikus esamo triukšmo 
lygio matavimus ir skleidžiamo triukšmo skaičiavimus, prognozuojama, kad triukšmo lygis už 
KRATC Klaipėdos regioninio sąvartyno SAZ ribos neviršys ribinių lygių. 

Atrankos informacijoje teigiama, kad PŪV veiklos metu transporto srautas nesikeis, o triukšmą 
kelianti įranga bus instaliuota uždarose patalpose, taip minimizuojant bet kokį triukšmo lygio 
didėjimą. Todėl galimų triukšmo lygio pokyčiams susidaryti prielaidų nėra. 

Gaisrams gesinti vanduo tiekiamas iš priešgaisrinių rezervuarų. Priešgaisrinių rezervuarų 
atsargos papildomos iš vandentiekio tinklų. Įrengti 6 rezervuarai po 50 m3 vandens. Vykdant PŪV, 
bus naudojamos esamos priešgaisrinės priemonės ir įrenginiai. Įmonės darbuotojai yra aprūpinti 
darbo saugos priemonėmis bei nustatyta tvarka instruktuojami pirminiu (įvadiniu) ir periodiniu 
instruktavimu, supažindinami su darbo saugos taisyklėmis. Numatoma, kad nelaimingų atsitikimų 
rizika yra minimali, įvykus nelaimingam įvykiui, bus naudojamos esamos apsaugos priemonės.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią:

6.1. PŪV metu bus griežtinama atliekų priėmimo tvarka ir stiprinama kontrolė. 
6.2. PŪV bus vykdoma tik patalpose. 
6.3. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos 

išvados informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės 
nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis 
ir/ar nutraukti veiklą.

6.4. 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. Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti aplinkosaugos požiūriu jautrioje vietovėje, 

kurioje yra didelis pramonės, atliekų tvarkymo ir nuotekų valymo įrenginių objektų susitelkimas 
(UAB „Branda LT“, AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginiai, AB „Grigeo Klaipėda“ 
nuotekų valymo įrenginiai, UAB „Toksika“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“), 
todėl galimas akumuliuojantis poveikis aplinkai, kurį PŪV gali sukelti kartu su kitomis planuojamos 
teritorijos gretimybėse jau vykdomomis bei numatomomis vykdyti veiklomis. Reikalinga išsamiai 
įvertinti bendrą akumuliuojantį neigiamą poveikį aplinkai. 

7.2. Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti vietovėje, kurioje jau yra viršijamas teisės 
aktuose nustatytas užterštumo kvapais lygis. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas 2018-11-07 raštu Nr. (3-12 15.1.1 E)2-
48677 pateikė informaciją, kad siekiant išnagrinėti pietinės Klaipėdos miesto dalies, Toleikių k. ir 
Ketvergių k., Klaipėdos r., gyventojų skundus dėl AB „Klaipėdos vanduo“ ir AB „Grigeo Klaipėda“ 
nuotekų valymo įrenginių, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ sąvartyno ir  UAB 
„Branda LT“ veiklos sklindančių kvapų, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 
paėmė šių įmonių stacionarių taršos šaltinių oro mėginius kvapo koncentracijai nustatyti ir atliko 
kvapų sklaidos modeliavimą. Suminis šių įmonių kvapų sklaidos modeliavimas parodė, kad dėl jų 
vykdomos veiklos kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos Toleikių k., dalies Gručeikiškių k. ir 
Ketvergių k., Klaipėdos r. ore viršijo Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 
ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ didžiausią leidžiamą kvapo koncentracijos ribinę vertę, t. y. 
8 QUE/m3. Taip pat pažymėtina, kad ūkio subjektai nuo 2024-01-01 privalės užtikrinti, kad kvapai 



7

gyvenamosios aplinkos ore dėl planuojamos/vykdomos ūkinės veiklos neviršytų 5 OUE/m3. 
Vertinant PŪV, būtina įvertinti suminę kvapų dispersiją nagrinėjamoje teritorijoje.

7.3. Neįvertintas PŪV galimas neigiamas poveikis ir rizika žmonių sveikatai triukšmo, aplinkos 
oro taršos, biologinės taršos, kvapų aspektais. Atrankos informacijoje remiamasi atliktais triukšmo, 
aplinkos oro taršos, kvapų matavimo, modeliavimo rezultatais, atliktais atitinkamai 2014 m., 2018 
m., 2020 m. (PVSV ataskaita), kuriais nėra vertinta PŪV galima įtaka triukšmo, aplinkos oro taršos, 
kvapų dispersijai. Nurodyta, kad atsiradus maisto apdorojimo veiklai, pokyčio kvapų, oro taršos, 
triukšmo aspektais nebus, tačiau tai pagrindžiantys duomenys  ir informacija nepateikti.

7.4. Atrankos informacijoje nurodoma, kad vadovaujantis 2014 m. lapkričio 18 d. Klaipėdos 
regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/3S-27 patvirtinto Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 2014 
– 2020 m. plano 3-iu skyriumi: „Komunalinių atliekų tvarkymo tikslai, uždaviniai ir užduotys 2014 
– 2020 m.“ bei 4-u skyriumi: „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros priemonių planas 
2014 – 2020“, KRATC yra pavesta sukurti reikiamus pajėgumus ir apdoroti rūšiuojamuoju atliekų 
surinkimo būdu iš gyventojų surenkamas maisto/virtuvės atliekas. Remiantis šiuo regiono atliekų 
tvarkymo planu, laikoma, kad Klaipėdos regiono savivaldybės yra pavedusios maisto atliekų 
tvarkymą KRATC, kadangi visų savivaldybių atstovai patvirtino minėtą atliekų tvarkymo planą. 
Atrankos informacijoje teigiama, kad siekiant įgyvendinti projekto tikslą yra išsikeltas vienas 
uždavinys - sukurti iš gyventojų surenkamų maisto atliekų apdorojimo infrastruktūrą Klaipėdos 
regione, tačiau PŪV apima tik Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybės maisto atliekų surinkimą 
ir tvarkymą, o kitos Klaipėdos regiono savivaldybės  numato šį klausimą spręsti savarankiškai ir šioje 
veikloje nedalyvaus.  Atliekant PAV, būtų galima išvengti maisto atliekų tvarkymo sistemos 
skaidymo dalimis ir būtų išnagrinėtos galimybės kompleksiškai spręsti maisto atliekų tvarkymą 
visame Klaipėdos regione. 

7.5. Atsižvelgiant į tai, kad visuomenė neigiamai vertina planuojamą atliekų tvarkymo veiklą 
(gautas Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės 2021-03-29 raštas Nr. 2021/03/29 „Pastabos 
KRATC atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas – PAV atrankai“, kuriame pateiktos pastabos 
ir prašymas atlikti PŪV pilną poveikio aplinkai vertinimą), PŪV galimai įtakos kvapų ir oro taršos 
padidėjimą, galimas neigiamas psichoemocinis poveikis visuomenei, poveikio aplinkai vertinimo 
metu būtų pilnai įvertinti. Be to, poveikio aplinkai vertinimo metu visuomenė būtų visapusiškai 
supažindinta su PŪV, būtų suteikta galimybė suinteresuotai visuomenei dalyvauti poveikio aplinkai 
vertinimo procese, teikti pasiūlymus dėl PŪV, kuriuos PŪV užsakovas privalėtų argumentuotai 
įvertinti.

7.6. Poveikio aplinkai vertinimo metu būtų išanalizuotos alternatyvos (vietos, technologinės ir 
pan.), ko pasėkoje būtų galima parinkti geriausią sprendimą PŪV.

7.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018-09-19 pavedimu Nr. S-
3157 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-09-25 įsakymu Nr. D1-851 sudarytos komisijos 
2018-11-07 pažymoje pateikta rekomendacija Klaipėdos rajono savivaldybei ir Klaipėdos miesto 
savivaldybei (atsižvelgiant į suminius įmonių kvapų rezultatus, kurie rodo, kad Dumpių k. teritorijoje 
ir gretimybėse esančių įmonių plėtros potencialas yra išnaudotas) nebeplanuoti teritorijų planavimo 
procese įmonių, kurių veikloje gali kilti nemalonūs kvapai, turintys neigiamą poveikį visuomenės 
sveikatai bei gali būti daromas neigiamas poveikis aplinkai. PŪV organizatorius turi užtikrinti, kad 
dėl panuojamos ūkinės veiklos nedidėtų esama aplinkos oro tarša kvapais, o esant galimybei bei 
atsiradus veiksmingesnėms kvapų prevencijos priemonėms būtų siekiama kiek įmanoma ją 
sumažinti. Atliekant poveikio aplinkai vertinimą bus galima suderinti įmonės, visuomenės ir 
savivaldybių interesus dėl veiklos atsiradimo planuojamoje teritorijoje sąlygų.

7.8. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų pateikti pasiūlymai dėl atrankos informacijos ir PŪV 
poveikio aplinkai vertinimo, kuriuos Aplinkos apsaugos agentūra įvertino pagal Įstatymo 7 straipsnio 
nuostatas:

7.8.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Klaipėdos departamentas (toliau - NVSC), pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą atsakingas 
už PŪV veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimą, 2021-03-23 raštu Nr. (3-21 14.3.5 Mr)2-48543 nurodė, kad pateikti atsakingajai institucijai 
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siūlymo dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo negali, nes Atrankos informacijoje nepakanka pateiktos 
informacijos ir pateikė motyvuotus pasiūlymus papildyti Atrankos informaciją.

NVSC, išnagrinėjęs papildytą Atrankos informaciją, 2021-06-01 raštu Nr. (3-21 14.3.5 Mr)2-
88718 pateikė siūlymą atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Siūlymo motyvai sekantys:

Nepakankamai įvertintas galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į 
dydį ir erdvinį mastą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, tikėtiną poveikio pradžią, 
trukmę, dažnumą ir grįžtamumą, bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės 
aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose, galimybę veiksmingai 
sumažinti poveikį: poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį 
gyvenamajai, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, 
cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų:

a) netiksliai nurodytos artimiausios gyvenamosios aplinkos (nuo PŪV sklypo artimiausios 
gyvenamosios aplinkos yra arčiau nei nurodyta Atrankoje (9 psl. ir 11 pav.);

b) nurodoma, kad susidariusi biomasė bus perduodama biodujų gamybai kitam operatoriui, 
tačiau neaišku ar ši veikla bus vykdoma UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 
teritorijoje, nenurodyta biomasės laikymo sąlygos, terminai, išvežimo technologija;

c) neįvertintas galimas neigiamas poveikis ir rizika žmonių sveikatai triukšmo, oro taršos, 
biologinės taršos, kvapų aspektais. Nurodyta, kad atsiradus maisto apdorojimo veiklai, pokyčio 
kvapų, triukšmo aspektais nebus, tačiau tai pagrindžiantys duomenys  ir informacija nepateikti. PŪV 
planuojami nauji kvapų, oro taršos, triukšmo šaltiniai, todėl būtina įvertinti fizikinės, cheminės, 
biologinės taršos ir kvapų  galimą neigiamą poveikį ir riziką žmonių sveikatai, kartu įvertinant bendrą 
poveikį su vykdoma ir patvirtinta ūkinės veiklos plėtra planuojamoje ir gretimose teritorijose 
(Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. D1-665 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos 
metodinių nurodymų patvirtinimo“ , 1 priedo 11 p., 12 p., 15 p., 16 p., 28.1 p., 28.5 p., 29 p., 32 p.; 
Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 ,,Dėl Planuojamos 
ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 p., 18 p., 19 
p., 22 p., 23 p., 35.1 p., 36 p., 39 p.);

d) nepateikti duomenys apie PŪV sanitarinės apsaugos zonos ribas ir dydį (pateikti 
duomenys tik apie teisės aktuose reglamentuojamą dydį), kaip PŪV įtakos esamą nustatytą sanitarinės 
apsaugos zoną. 2021 m. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje nebuvo įvertinta maisto 
atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas, o Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo 
atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu Nr. V-474, 451 punkte numatyta, kad pasikeitus esminėms aplinkybėms (t. y. 
ataskaitoje nurodyta planuojama veikla, veiklos apimtys, technologiniai procesai, taršos šaltiniai, 
ūkinės veiklos sukeliama tarša, taršos mažinimo priemonės), dėl kurių sanitarinės apsaugos zonos 
ribos turi būti koreguojamos, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas iš naujo (Lietuvos 
Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 str.).

7.8.2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) 
pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą atsakinga už PŪV 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, 2021-03-29 rašte Nr. (5.1.28 E) 
A5-1442 nurodė, kad Dumpių kaime ir gretimose teritorijose nemalonius kvapus skleidžiančių 
įmonių plėtros potencialas yra išnaudotas – teritorijų planavimo ir statybų planavimo procese 
nebeplanuoti tokių įmonių (veiklų) šioje teritorijoje. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius turi 
užtikrinti, kad tvarkomos maisto atliekos būtų priimamos, laikomos ir apdorojamos uždarose 
patalpose (pastate), užtikrinant kvapų emisijų suvaldymą.
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Savivaldybės administracija 2021-05-27 raštu Nr. (5.1.28 E) A5-2510 nurodė, kad pastabų 
papildytam poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentui neturi ir, atsižvelgdami į patvirtintų ir 
galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, pritaria planuojamai ūkinei veiklai.

7.8.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, pagal 
Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros 
paveldui, 2021-03-26 raštu Nr. (9.38-Kl)2Kl-269 nurodė, kad PŪV teritorija nepatenka į kultūros 
paveldo objektų, jų teritorijų ir/ar apsaugos zoną, ir pateikė išvadą, kad paveldosauginiu aspektu PŪV 
poveikio aplinkai vertinimas nereikalingas ir atrankos išvados ir kitų PAV proceso dokumentų gauti 
nepageidauja.

7.8.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą atsakinga 
už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų 
priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, pastabų ir/ar pasiūlymų atrankos 
informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą, nepateikė.

7.8.5. Agentūrai per nustatytą pasiūlymų teikimo terminą suinteresuota visuomenė – Šernų ir 
Ketvergių kaimų bendruomenė 2021-03-29 raštu Nr. 2021/03/29 „Pastabos KRATC atliekų 
apdorojimo infrastruktūros sukūrimas – PAV atrankai“ pateikė pastabas, nurodydama, kad 
<<...trūksta esminės informacijos, iš kurios būtų galima spręsti ar ši tarši ir turinti didelę riziką 
kvapams atsirasti veikla galėtų būti vykdoma...>> ir prašo atlikti PŪV pilną poveikio aplinkai 
vertinimą. 

8. Priimta atrankos išvada
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama 

atrankos išvada: UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ planuojamos ūkinės veiklos – 
maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. – 
poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos 
apsaugos agentūros tinklalapyje gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2021 metai 
> 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m.> Klaipėdos regionas (Eil. Nr.18 
) ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. 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 pavaduotojas      Rikantas Aukškalnis

.

Algirdas Mikalauskas, tel. 8 686 59493, el. p. algirdas.mikalauskas@aaa.am.lt
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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS 

CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS 

MINISTERIJOS 2020-04-09 SPRENDIMAS DĖL 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ NR. 

MR)BSV-8117 IR SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS 

SCHEMA   



 

 

 

 

 

 
 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2021-04-09   Nr. (3-11 14.3.4 Mr)BSV-8117 

Klaipėda 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:  

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo pavadinimas, 

kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)  

UAB Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras, 163743744 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima 

siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją)  

Liepų g. 15, Klaipėda 

 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)  el. p. kratc@kratc.lt 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:  

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo pavadinimas, 

kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)  

UAB „Ekosistema“ 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima 

siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją)  

Taikos pr.119, Klaipėda 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)  Tel. tel.: (8 46) 43 04 63, 

El. p. simona@ekosistema.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

  Klaipėdos regioninio sąvartyno eksploatacija ir plėtra. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  Ketvergių g. 2, Dumpių k., 

Dovilų sen., LT-95398 Klaipėdos 

r. sav. 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

      Vertinimui pateikta UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – KRATC) 

vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., 

Klaipėdos r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita). PŪV 

vykdoma žemės sklype kad. Nr. 5544/0007:373, sklypo plotas – 21,0355 ha, žemės sklypo 

naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir 

utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Žemės sklypui nustatyta gamybinių, komunalinių objektų 

sanitarinė apsaugos zonos, plotas – 21,0355 ha. 



 

 

 

 

 

     KRATC vykdomai veiklai 2016 m. buvo įvykdytos poveikio visuomenės sveikatos vertinimo 

procedūros ir nustatyta vykdomos veiklos sanitarinė apsaugos zona (150 m nuo sklypo ribų). 

Naujai parengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita su tikslu kompleksiškai 

įvertinti vykdomą ir planuojamą veiklas. 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.  
Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl 

ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pareiškiama ūkinė veikla priskiriama: 

Sekcija E vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas;  

skyrius 38 Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas;  

grupė 38.2 Atliekų tvarkymas ir šalinimas; klasė 38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas.  

       Inertinių ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo ar šalinimo veiklų realizavimui, 

sąvartyne vykdoma ir planuojama vykdyti šias veiklas: 

1. Atliekų priėmimas ir registravimas. Atliekos į sąvartyno teritoriją atvežamos 

šiukšliavėžėmis, konteineriais ar kitomis transporto priemonėmis, tinkamomis vežti atliekas. Per 

dieną atliekas vidutiniškai atveža apie 120-150 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. 

2. Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimas mechaninio apdorojimo (toliau – MA) įrenginyje. 

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. Planuojama šią veiklą perkelti į greta sąvartyno esančiame sklype įrengtą dugno 

pelenų (šlako) aikštelę (Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r.), tačiau Ataskaitoje ši veikla vertinama. 

4. Išrūšiuotų atliekų laikymas iki perdavimo atliekų tvarkytojams. Susidariusios juodųjų ir 

spalvotųjų metalų atliekos iki perdavimo atliekų tvarkytojams laikomos antrinių žaliavų aikštelėje. 

Ši veikla taip pat bus perkelta į greta sąvartyno esančiame sklype įrengtą dugno pelenų (šlako) 

aikštelę (Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r.), tačiau Ataskaitoje veikla įvertinama. 

5. Energetinę vertę turinčių (degiųjų) atliekų laikymas iki perdavimo atliekų tvarkytojams 

(planuojama nauja veikla). 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, KRATC reikalinga įsirengti degiųjų atliekų laikymo aikštelę ant II sąvartyno kaupo. 
Atliekos bus pakuojamos ir laikomos tik kokybės reikalavimus atitinkančioje plėvelėje. 

6. Statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymas (planuojama nauja veikla). Prie MA įrenginio 

aikštelėje įrengiamos 5 zonos statybinių ir didžiųjų atliekų laikymui: smulkintos medienos laikymo 

zona; skaldos laikymo zona; medienos ir didžiųjų atliekų laikymo zona; statybinių atliekų laikymo 

zona; statybinių atliekų, medienos ir didžiųjų atliekų apdorojimo zona. 

7. Atliekų deponavimas ir naudojimas sąvartyne (vykdoma ir planuojama nauja veikla). 

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 deponuota 1,5 mln. t nepavojingų atliekų (užpildomos I-oji ir II-oji 

sąvartyno sekcijos). Kaupo aukštis nuo dugno – 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. Nurodoma, 



 

 

 

 

 

kad priimamų atliekų kiekis nesikeis. 

8. Inertinių atliekų šalinimas atskiroje sekcijoje. Statybinės atliekos, turinčios asbesto, 

šalinamos III-ioje sekcijoje atskirai įrengtoje teritorijoje. 

9. Filtrato, buitinių, mašinų ratų ir sąvartyno technikos plovimo nuotekų surinkimas ir 

valymas filtrato ir nuotekų valymo įrenginyje. 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, po to valomas sumontuotuose filtrato ir nuotekų valymo įrenginiuose. 

Filtrato valymo įrenginių našumas – 7 m3/val. Filtrato ir buitinių nuotekų valymo įrenginių 

eksploatacijos metu atliekos nesusidaro, nes susidaręs koncentratas grąžinamas atgal į 

sąvartyno kaupą. Išvalytas vanduo savitakine linija išteka į gamtinę aplinką. 

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. 

      Artimiausios gyvenamosios aplinkos nuo sklypo ribų yra 390, 430, 480, 570, 580 metrų 

atstumais. 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys 

(topografinė nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos):  

(sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos 

sanitarinių apsaugos zonų ribos) 

      Atlikus PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos 

zonos (toliau – SAZ) ribas – 150 m nuo sklypo ribų. SAZ plotas – 59,8750 ha.  

     Žemės sklypui nustatyta gamybinių, komunalinių objektų sanitarinė apsaugos zonos, plotas – 

21,0355 ha. Pateikti duomenys apie gretimuose sklypuose įregistruotas specialiąsias naudojimo 

sąlygas dėl gamybinių, komunalinių objektų sanitarinė apsaugos zonos. 

     Pridedama: sanitarinės apsaugos zonos ribų planas (1 lapas). 

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  

      Triukšmas.  

      PŪV triukšmo šaltiniai: autotransportas (transporto pokyčiai nenumatomi, 120-150 

sunkiasvorių, 15 lengvųjų automobilių), MA įrenginys (apdorojimo linijos įrenginių skleidžiamas 

triukšmo lygis siekia iki 85 dBA, pastato konstrukcijų izoliavimo rodiklis – 24 dBA, ventiliatorių 

skleidžiamas triukšmas – 70 dBA), pelenų (šlako) apdorojimo įrenginys (119 dBA), tankintuvas 

(108 dBA), buldozeriai (2 vnt., 110 dBA),  traktorius (96 dBA), ekskavatorius (91 dBA), 

asenizacinis automobilis (81 dBA), krautuvas (82 dBA), trupintuvas (96 dBA), medienos 

smulkintuvas (116 dBA). Esamas triukšmo lygis vietovėje nustatytas atlikus akustinius triukšmo 

matavimus, kuriuos 2020 m. rugpjūčio 13-18 d. atliko UAB „Saugalita“. Triukšmo modeliavimai 

atlikti naudojant CadnaA 4.2 programinę įrangą, įvertinant  esamų ir planuojamų triukšmo šaltinių 

duomenis ir darbo režimą, meteorologines sąlygas, modeliavimas atliktas 1,5 m aukštyje, naudotas 

1 m triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis, dangų absorbcinės charakteristikos nevertintos. 

Sklaidos skaičiavimai atlikti dviem variantais: I. Paskaičiuotas esamų triukšmo šaltinių 

skleidžiamo triukšmo lygis. 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 naudojamą įrangą bei teritorijos viduje manevruojantį autotransportą. 

Pagal pateiktus skaičiavimo rezultatus, triukšmo lygiai ties siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos 

zona neviršys ribinių dydžių pagal Lietuvos higienos normos 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“, reikalavimus. Ties artimiausia 

gyvenamąja teritorija (390 m atstumu) PŪV sąlygojamo triukšmo lygis visais paros periodais bus 

mažesnis nei 35 dBA. 

      Kvapai. 

      PŪV kvapų šaltiniai: MA įrenginio biofiltras, trys filtrato siurblinės, mišrių nuotekų siurblinė, 

nuotekų valymo įrenginio biofiltras, filtrato kaupykla, sąvartyno kaupai (I, II, III sekcijos), degiųjų 

atliekų aikštelė, rūšiuotų atliekų aikštelė, rūšiuotų atliekų stoginė. 

      PŪV kvapų mažinimo priemonės: MA įrenginyje įrengta speciali ištraukiamosios ventiliacijos 

sistema, kurios pagalba įrenginyje sukuriamas neigiamas slėgis. Teigiama, kad net ir esant 

atviriems pastato vartams, neleidžia orui patekti iš pastato į aplinką; MA įrenginyje surinktas oras 

prieš išleidimą į aplinką valomas biofiltre, kurio lakiųjų organinių junginių valymo efektyvumas 

siekia 80-99 %; MA apdorojimo įrenginio atliekų priėmimo patalpoje ir biologiškai skaidžių 

atliekų laikymo patalpoje įdiegtos stacionarios kvapus šalinančios „Airborn“ įrangos; MA 

apdorojimo įrenginio atliekų priėmimo patalpoje nakties metu patalpų dezinfekcijai ir laikomų bei 

rūšiuojamų atliekų kvapų mažinimui naudojamas ozonatorius; MA apdorojimo įrenginio 

rūšiavimo proceso linijoje atliekos apipurškiamos efektyviais mikroorganizmais (probiotikais), 

kurie sumažina puvimo procesą atliekose ir jų (naudojamas probiotinis preparatas 

„ProbioStopOdor“); sąvartyno dujos surenkamos specialia sistema ir utilizuojamos jas sudeginant 

(dujos deginamos AB „Klaipėdos vanduo“ arba sąvartyno teritorijoje įrengtame fakele); atliekų 

sąvartyno kaupo teritorijoje ir po rūšiavimo likusių atliekų aikštelėje naudojama mobili “Airborn” 

technologija, kuri sustabdo deponuojamų atliekų skleidžiamo kvapo sklidimą į aplinką; degiosios 

atliekos sąvartyno kaupe bus saugomos supresuotos ir supakuotos plastikinėje plėvelėje; sąvartyno 

filtrato valymo metu susidarantys degazacijos produktai bus valomi biofiltre. 

      2020-08-27 atlikti kvapo koncentracijos iš sąvartyno kvapų šaltinių matavimai (Nacionalinės 

visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos protokolas Nr. Ch 6477/2020-6482/2020/P1). 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. 

      Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 5.2, 

įvertinti PŪV kvapų šaltiniai, jų fiziniai parametrai, 5 metų kasvalandiniai Klaipėdos 

hidrometeorologijos suteikti meteorologiniai duomenys, reljefo pataisos koeficientas lygus 0,5, 

skaičiavimo lauko dydis – 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; erdvinė skiriamoji geba – 40 m; 

teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; visi taršos šaltiniai dirba 8760 val. per metus, 

kvapų mažinimo priemonės (tos, kurių efektyvumą buvo galima nustatyti vykdant kvapų 

koncentracijos matavimus). Modeliavimo rezultatai parodė, kad PŪV metu išskiriamų kvapų 

koncentracija, viršijanti ribinę vertę (RV 5 OUE/m3), 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. Nagrinėjamo objekto išskiriamų 

kvapų sklaidos pokyčiai PŪV metu neprognozuojami (lyginant su 2018 m. Nacionalinės 

visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atliktu modeliavimu), todėl teigiama, kad PŪV 

neįtakos vietovės suminių kvapų esamos ribinės vertės izolinijos (8 OUE/m3) formos ar dydžių 

pokyčių. 

 



 

 

 

 

 

      Oro tarša. 

      PŪV oro taršos šaltiniai: MA įrenginio biofiltras, trys filtrato siurblinės, mišrių nuotekų 

siurblinė, nuotekų valymo įrenginio biofiltras, sąvartyno kaupai (I, II, III sekcijos), šlako atliekų 

laikymo aikštelė, dyzelinis elektros generatorius, pelenų (šlako) apdorojimas, fakelas, degiųjų 

atliekų aikštelė, rūšiuotų atliekų aikštelė, rūšiuotų atliekų stoginė, statybinių atliekų smulkinimas, 

medienos atliekų smulkinimas, statybinių atliekų iškrovimas, atliekų saugojimas, statybinių atliekų 

pakrovimas, medienos atliekų pakrovimas. 

      Teršalų sklaidos skaičiavimas atliktas programa „ADMS 5.2“, įvertinat oro taršo šaltinių 

duomenis, meteorologinius parametrus, reljefo pataisos koeficientas 0,5, platuma 55,6, 

skaičiavimo lauko dydis – 2 km, teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis – 1,5 m, foninių 

koncentracijų duomenys, 98,5-asis procentilis, visi taršos šaltiniai dirba 8760 val. per metus. Pagal 

pateiktus oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatus, maksimalios teršalų (anglies monoksidas, 

azoto dioksidas, kietosios dalėlės KD10, KD2,5, sieros dioksidas, LOJ, amoniakas, sieros 

vandenilis) koncentracijos objekto teritorijoje ir už jos ribų neviršys leidžiamų ribinių verčių pagal 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 

m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. 

birželio 11 d. įsakymo Nr. D1-329/V-469 „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“, 

reikalavimus 

         Pateikiami duomenys, kad visuomenės supažindinimas su planuojama veikla vyko teisės aktų 

nustatyta tvarka. Skelbimai apie parengtą Ataskaitą paskelbti: 2020-10-24 Klaipėdos rajono 

laikraštyje „Banga“ ir respublikiniame dienraštyje „Lietuvos aidas“, nuo 2020-10-26 iki 2020-11-

10 eksponuota Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose ir internetinėje svetainėje 

www.ekosistema.lt. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyko 2020-11-

16 17.00 val. nuotoliniu būdu.  Susirinkimo metu dalyvavo suinteresuota visuomenė, nurodoma, 

kad Ataskaitos rengėjas pateikė atsakymus ir atsižvelgė į pateiktas pastabas. Po viešo 

supažindinimo procedūrų gauti visuomenės pastabos ir pasiūlymai, į kuriuos atsakyta raštu. 

8. Išvada:  

      UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos, 

adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k. – sąlygos, pagal pateiktus duomenis, atitinka visuomenės 

sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus: Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

patvirtinta 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“, Lietuvos higienos normos HN 

121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės 

gyvenamosios aplinkos ore taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. spalio 2 d. įsakymu 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“, Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama 

cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų 

patalpų ore“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. 

įsakymu Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių 

medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ 

patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų 



 

 

 

 

 

nustatymo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. D1-329/V-469 „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“, 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą. 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, išbraukti) 

pasirinktoje vietoje.  

 

Klaipėdos departamento direktorius    Raimundas Grigaliūnas 
 A.V.    
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5 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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Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatų 
2 priedas 

 

Aplinkos apsaugos agentūrai X  

                            regiono aplinkos apsaugos departamentui   
(tinkamą langelį pažymėti X) 

 

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA 
 

I. BENDROJI DALIS 
 
 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 
 

1.1. teisinis statusas:  
juridinis asmuo X 
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)  

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  
(tinkamą langelį pažymėti X) 

 
 
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar 
fizinio asmens vardas, pavardė 

1.3. juridinio asmens ar jo 
struktūrinio padalinio kodas 
Juridinių asmenų registre arba 
fizinio asmens kodas 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 163743744 

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios 
vietos adresas 

 

savivaldybė gyvenamoji vietovė 
(miestas, kaimo 
gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas pastato ar 
pastatų 
komplekso nr. 

kor-
pusas 

buto ar 
negyvena-
mosios 
patalpos nr. 

Klaipėdos m. Klaipėdos m. Liepų g. 15   

1.5. ryšio informacija 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

8 (46) 300 106 8 (46) 300 106 kratc@kratc.lt 

 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Klaipėdos regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas 
adresas  

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė 
(miestas, kaimo 
gyvenamoji vietovė) 

gatvės 
pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 
komplekso nr. 

korpusas 
Buto ar 
negyvenamosi
os patalpos nr. 

Klaipėdos r. Dumpių k. Ketvergių g. 2   
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3. Trumpas ūkinės veiklos objekte vykdomos veiklos aprašymas nurodant taršos šaltinius, juose susidarančius 
teršalus ir jų kiekį, galimą poveikio aplinkai pobūdį. 
 

Klaipėdos regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas pradėjo veikti 2008 m. Atliekų šalinimui skirtas 10,3 ha 

plotas, padalintas į tris sekcijas. Bendras sąvartyno talpumas – 1,65 mln. m3 arba 2,5 mln. t atliekų. Šiuo metu 

nepavojingos buitinės atliekos kaupiamos I ir II sąvartyno sekcijose. III-čioje sekcijoje įrengta apie 1 ha ploto 

statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcija. Šiuo metu ruošiama dokumentacija III-ios sekcijos 

statybai ir eksploatacijai.  

Teritorijoje veikia sąvartyno filtrato surinkimo sistema. Surinktas filtratas kaupiamas 300 m3 talpos 

rezervuare. Kartu kaupiamos ir buitinės, mašinų ratų plovimo nuotekos, paviršinės nuotekos nuo galimai taršios 

teritorijos. Rezervuare gali būti sukaupiamas 2–3 dienų filtratas. Šios nuotekos išleidžiamos į AB „Klaipėdos 

vanduo“ tinklus. 2016 m. sąvartyne įrengus atvirkštinės osmozės principu veikiančius valymo įrenginius nuotekos 

valomos, o išvalytos gali būti išleidžiamos į griovį, juosiantį sąvartyną. Valymo įrenginiuose apdorotos nuotekos gali 

būti išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus. Į sąvartyną juosiantį griovį taip pat renkamos ir paviršinės 

(lietaus) nuotekos nuo sąlyginai švarių teritorijų. Griovys tiesioginio išleidimo į paviršinius vandens telkinius neturi, 

nuo pro sąvartyną praeinančio griovio, sąvartyną juosiantis griovys atribotas sklendėmis (uždoriais).  

Ūkinės veiklos objekte potencialūs taršos šaltiniai yra buitinės, statybinės, organinės atliekos. Jose 

įsifiltruodami krituliai formuoja užterštą filtratą. Filtratui patekus į gruntinį vandenį (vertikalios ir horizontalios 

migracijos keliais), svarbiausiais jį teršiančiais komponentais yra bendrosios cheminė sudėties elementai, organinės 

medžiagos, azoto junginiai, metalai, galima tarša ir naftos produktais.  

Atliekų irimo pasėkoje išsiskiria dujos, kurios savo sudėtimi gali būti pavojingos aplinkai (tiek dėl cheminės 

taršos, tiek dėl sprogimo galimybės). Pastarosios taip pat gali būti vertinamos ir kaip galimas energijos šaltinis. 

Regioninio sąvartyno I ir II sekcijose įrengta dujų surinkimo sistema, surinktos dujos deginamos biodujų deginimo 

įrenginyje. Sąvartyno dujos sutartiniais pagrindais atiduodamos AB „Klaipėdos vanduo“. Esant nenumatytiems 

atvejams ir esant pakankamai dujų  gali būti sudegintos fakele. 

Teritorija patenka į Klaipėdos miesto nuotėkų valymo įrenginių vandenvietės Nr. 2662 vandenviečių apsaugos 

zonos 3B juostą, ji priskiriama III-čiai, vidutiniškai jautriai taršai, teritorijų grupei. 

4. Ūkinės veiklos objekto išsidėstymas žemėlapyje (-iuose), schema (-os) su pažymėtais taršos šaltiniais (išleistuvu 
(-ais)) ir jų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. 

Informacija pateikta 1 priede. 

II. TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo planas. Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais 
(Nuostatai) [2], ūkio subjektui lentelės pildyti nereikia. 
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III. TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 

2 lentelė. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas. Sąvartyno dujų surinkimas ir utilizavimas vykdomas sutartiniais pagrindais. Monitoringas 
vykdomas tik tuo atvejų, jei sutriktų dujų surinkimas ir utilizavimas, o sąvartyno dujos būtų deginamos lentelėje nurodytoje deginimo žvakėje. 

Eil. Nr. 
Įrenginio/ 

gamybos pavadinimas 
Taršos šaltinis1 Teršalai Matavimų 

dažnumas 
Planuojamas naudoti matavimo 

metodas2 Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Sąvartyno biodujų 
deginimo žvakė 

006 Ž1 
x: 6 170 158 
y: 327 352 

Anglies monoksidas (CO) 5917 Vieną kartą 
per metus 

(pagal 
poreikį) 

Skaičiavimo metodu  
2 Azoto oksidai (NOx) 5872 Skaičiavimo metodu  
3 Sieros dioksidas (SO2) 5897 Skaičiavimo metodu 
4 LOJ (metanas) 308 Skaičiavimo metodu  

Pastabos:  
1 Įtraukiami ir tie taršos šaltiniai, kuriuose įrengta nuolat veikianti išmetamų teršalų monitoringo sistema. 
2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
 

3 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas. Filtrato monitoringas vykdomas pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, 
uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles. 

Išleistuvo 
kodas1 

Išleidžiamų
nuotekų 
debitas, 

m3/d 

Nustatomi teršalai 
(parametrai) 2 Planuojamas 

matavimo 
metodas3 

Mėginių 
ėmimo 
vieta4 

Nuotekų 
valymo 

įrenginio 
kodas5 ir 

pavadinimas 

Vandens 
šaltinio 
kodas6 

Mėginių 
ėmimo 
dažnu-
mas7 

Mėginių 
ėmimo 
būdas 

Mėginių 
tipas 

Debito 
matavimo 

būdas 

Debito 
matavimo 
prietaisai kodas 

pavadinimas, 
matavimo vnt. 

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

2210008 
(nuotekos į 

aplinką 
neišleid.) 

1001 pH, vnt. LST ISO 10523:2012 

 
 

F1 
nevalytas 
filtratas 

(rezervuaras) 
x: 6170103 
y: 327733 

 
 
 
 
 

naujas 
valymo 

įrenginys 
– 1 k./ketv. rankinis 

vi
en

ka
rt

in
is

 

iš
m

at
uo

ta
 p

ri
et

ai
su

 

sk
ai

ti
kl

is
 

- SEL, S/cm LST EN 27888:2002 
1102 Cl-, mg/l 

LST EN ISO10304-1 1108 NO2-, mg/l 
1107 NO3-, mg/l 
1106 NH4

+, mg/l LST ISO 7150-1:1998 
1005 ChDSCr, mgO2/l ISO 15705:2002 
1003 BDS7, mgO2/l LST EN 1899 
1004 Skend. medž., mg/l LAND 46-2002 
1201 Nbendr, mg/l LST EN ISO 11905-1 
1203 Pbendr, mg/l LST EN ISO 6878 
4009 Cd, g/l  

4004 Cr, g/l  

4016 Cu, g/l ISO 15586:2003 

4012 Ni, g/l  

4014 Pb, g/l  

4006 Zn, g/l  

4008 Hg, g/l LST EN 1483 
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Išleistuvo 
kodas1 

Išleidžiamų
nuotekų 
debitas, 

m3/d 

Nustatomi teršalai 
(parametrai) 2 Planuojamas 

matavimo 
metodas3 

Mėginių 
ėmimo 
vieta4 

Nuotekų 
valymo 

įrenginio 
kodas5 ir 

pavadinimas 

Vandens 
šaltinio 
kodas6 

Mėginių 
ėmimo 
dažnu-
mas7 

Mėginių 
ėmimo 
būdas 

Mėginių 
tipas 

Debito 
matavimo 

būdas 

Debito 
matavimo 
prietaisai kodas 

pavadinimas, 
matavimo vnt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4003 As, g/l ISO 15586:2003 
1206 SPAM LST EN 903 
1204 Naftos angliav.ind., mg/l LST EN ISO 9377-2 
3000 Fenolio skaičius, mg/l LST ISO 6439 

– 

– 

1004 Skend. medž., mg/l LST EN 872 

F2* 
išvalytas 
filtratas 

(išleistuvas 
į griovį) 

x: 6169944 
y: 327675 

naujas 
valymo 

įrenginys 
– 1 k./ketv. rankinis 

vi
en

ka
rt

in
is

 

ap
sk

ai
či

uo
ja

m
a 

– 

1001 pH LST ISO 10523:2012 
- T, oC skait. termometras 
- SEL, µS/cm LST EN 27888:2000 

1003 BDS7, mgO2/l LST EN 1899 
1005 ChDSCr, mgO2/l ISO 15705:2002 
1102 Cl-, mg/l LST EN ISO 10304-1 
1106 NH4, mg/l LST ISO 7150-1:1998 
1108 NO2-, mg/l LST EN ISO 10304-1 
1107 NO3-, mg/l LST EN ISO 10304-1 
1201 Nbendas, mg/l LST ISO 11905-1 

- PO4, mg/l LST ISO 10304-1 
1203 Pbendas, mg/l LST EN ISO 6878 
4009 Cd, g/l 

LST EN ISO 15586 
:2003 

4004 Cr, g/l 

2210008 

4016 Cu, g/l 

F3** 
valytas 
filtratas 

(išleistuvas į 
tinklus) 

x: 6170103 
y: 327733 

4012 Ni, g/l 
4014 Pb, g/l 
4006 Zn, g/l 
4008 Hg, g/l 
4003 As, g/l ISO 15586:2003 
1204 Naftos anglia.ind., mg/l LST EN ISO 9377-2 
1206 SPAM LST EN 903 
3000 Fenolio skaičius, mg/l LST ISO 6439 

9003 Di(2-etilheksil)ftalatas 

LST EN ISO 
18856:2005 

- Dimetilftalatas  
- Dietiftalatas 
- Dipropilftalatas 
- Dibutilftalatas 
- Dicikloheksilftalatas 

Pastabos: 
1 Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo 

pavadinimas. 
2 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
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aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo. 
3 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas planuojamas taikyti matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
4 Pildoma Nuostatų 1 priedo 102 punkte nurodytais atvejais. Kai mėginių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“, toliau lentelėje pildomi tik 8 ir 9 stulpeliai. 
5 Pildoma, kai mėginių ėmimo vieta – „nuotekose prieš valymą“. Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) 

pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
6 Pildoma, kai mėginių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“. Vandens šaltinio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje 

(http://gamta.lt)  pateiktą Vandens šaltinių sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują vandens šaltinį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
7 Mėginių ėmimo dažnumas pastovus, tačiau mėginių ėmimo savaitės dienos ir laikas turi keistis per metus.  

* – F2 filtrato/nuotekų tyrimai po valymo, esant išleidimui į uždarą griovį, iš kurio į aplinką neišleidžiama, tiriama tik tuo atveju, kai išvalytos nuotekos neatiduodamos 
į tinklus. 
**– F3 filtrato/nuotekų po valymo, esant valytų nuotekų  išleidimui į nuotakyną, tiriama, kai į nuotakyną išleidžiamos valytos nuotekos.  
Kai į nuotakyną išleidžiamos nevalytos nuotekos, tuomet postuose F2, F3 netiriama, tiriama tik F1. 

 

IV. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS 

5. Sąlygos, reikalaujančios vykdyti poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringą (pagal šių Nuostatų II skyriaus reikalavimus). 

Sąvartyno teritorijoje vykdoma ūkinė veikla atitinka Nuostatų: 8.3.2.3 punktą – eksploatuojamas sąvartynas, priimantis daugiau nei 10 tonų atliekų per parą – 

todėl teritorijoje turi būti vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. 

Pastaruoju metu sąvartyno teritorijoje poveikio aplinkos kokybei monitoringas buvo vykdomas pagal 2016 m. patvirtintą  UAB Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras aplinkos monitoringo programą [14]. 

Kitų teisės aktų, reikalaujančių iš ūkio subjekto vykdyti aplinkos monitoringą, reikalavimu parengta informacija pateikiama šios programos V skyriuje.  

51. Ūkinės veiklos objekte vykdomo sistemingo užteršimo pavojaus įvertinimo aprašymas (pildoma, kai monitoringo programoje nenumatoma tirti požeminio vandens 
ir (ar) dirvožemio užterštumo atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, gaminamomis ar iš jų išleidžiamomis pavojingomis medžiagomis pagal Nuostatų 1 priedo 16.6 
ir (ar) 18 punkto reikalavimus). 

Ūkinės veikos objekte vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas, todėl šis punktas nepildomas. 

6. Matavimo vietų skaičius bei matavimo vietų parinkimo principai ir pagrindimas. 

Sąvartyno teritorijoje poveikio požeminio vandeniui monitoringo tinklas suformuotas 2007 m., gręžinys 69304 įrengtas 2018 m. pakeičiant sugadintą gręžinį 

Nr. 43335. Monitoringas teritorijoje vykdomas nuo 2010 m. [13]. Monitoringo tinklą sudaro 6 aplink sąvartyno teritoriją išdėstyti monitoringo gręžiniai: 43330, 

43331, 43332, 43333, 43334 ir 69304. Remiantis pastarųjų metų monitoringo rezultatais (2 priedas), tyrimai ir toliau bus tęsiami šiuose monitoringo gręžiniuose. 

Informacija apie kitų monitoringo dalių matavimų vietų pagrindimą pateikta šios programos V skyriuje 
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7. Veiklos objekto (-ų)) išsidėstymas žemėlapyje (-iuose), schema (-os) su pažymėtomis stebėjimo vietomis nurodant taršos šaltinių (išleistuvo (-ų)) koordinates bei 
monitoringo vietų koordinates LKS-94 koordinačių sistemoje. 

Teritorijos schema su pažymėtomis stebėjimo vietomis bei jų koordinatėmis yra pateikta 1 priede. 

4 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo planas.  

Eil. 
Nr. 

Išleistuvo 
kodas 

Nustatomi parametrai Vertinimo kriterijus1 

Matavimų vieta 
Matavimų 
dažnumas 

Numatomas matavimo 
metodas3 koordinatės 

atstumas nuo 
taršos šaltinio, 

km 

paviršinio 
vandens telkinio 

kodas2 

paviršinio vandens 
telkinio 

pavadinimas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 

– 

Skendinčios medžiagos, mg/l kaitos tendencijos 

P01 
x: 6 170 201 
y: 327 185 

 
 
 
 

P02 
 x: 6 169 814 
 y: 327 347 

 
 
 
 
 

apie 0,26 
į ŠV nuo 
sąvartyno 

 
 
 
 
 

apie 0,09 km  
į V nuo 

sąvartyno 

– 
Melioracijos 

griovys 

2 k./m. 
pavasarį ir 

rudenį 

LST EN 872 
2. T, °C kaitos tendencijos skait. termometras 
3. pH kaitos tendencijos potenciometrija 
4. SEL, µS/cm kaitos tendencijos LST EN 27888 
5. ChDS, mg O/l kaitos tendencijos ISO 15705:2002 
6. BDS7, mg O/l kaitos tendencijos LST EN 1899 
7. Cl-, mg/l 300 mg/l LST EN ISO 10304 
8. SO4

2-,mg/l 100 mg/l LST EN ISO 10304 
9. NO2

-,mg/l * LST EN ISO 10304 
10. NO3

-,mg/l * LST EN ISO 10304 
11. NH4-N,mg/l * LST EN ISO 14911 
12. N bendrasis, mg/l * LST ISO 11905 
13. P bendrasis, mg/l * LST EN ISO 6878 
14. Fenolio skaičius, mg/l kaitos tendencijos LST ISO 6439 
15. Di(2-etilheksil)ftalatas kaitos tendencijos LST EN ISO 18856:2005 
16. Dimetilftalatas  kaitos tendencijos LST EN ISO 18856:2005 
17. Dietiftalatas kaitos tendencijos LST EN ISO 18856:2005 
18. Dipropilftalatas kaitos tendencijos LST EN ISO 18856:2005 
19. Dibutilftalatas kaitos tendencijos LST EN ISO 18856:2005 
20. Dicikloheksilftalatas kaitos tendencijos LST EN ISO 18856:2005 

Pastabos: 
1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 

2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų 
medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.  

*šių medžiagų vidutinės metinės vertės paviršiniame vandens telkinyje (skirstant pagal ekologinės būklės klases) nurodytos Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-178 (Žin., 2010, Nr. 29-1363). 

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre. 

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

5 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo planas. Vadovaujantis Nuostatais ūkio subjektui lentelės pildyti nereikia 
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6 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas1 2021–2025 m. 
Eil. Nr. Gręžinio Nr.2 Nustatomi parametrai Matavimo metodas Vertinimo kriterijus3 Matavimų dažnumas/ Periodiškumas 

1 2 3 4 5 6 
1 

43330 
43331 
43332 
43333 
43334 
69304 

Vandens lygis Spec. įranga kaitos tendencijos 

2 kartus per metus: 
pavasarį ir rudenį 

2 pH LST ISO 10523:2012 kaitos tendencijos 
3 Temperatūra Termometras kaitos tendencijos 
4 Savitasis elektros laidis (SEL) LST EN 27888:2002 kaitos tendencijos 
5 Oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh) LST ISO 10523:2009 kaitos tendencijos 
6 ChDSCr, ISO 15705:2002 kaitos tendencijos 
7 Permanganato skaičius (PS) LST EN ISO 8467:2002 kaitos tendencijos 
8 Ištirpusių mineralinių medžiagų suma Apskaičiuojama kaitos tendencijos 
9 Bendras kietumas LST ISO 6059-2008 kaitos tendencijos 

10 Karbonatinis kietumas Apskaičiuojama kaitos tendencijos 
11 Cl- LST EN ISO 10304-1:2009 RV, DLK-500 mg/l 
12 SO4

2- LST EN ISO 10304-1:2009 RV, DLK-1000 mg/l 
13 HCO3

- LST EN ISO 9963-1:2000 kaitos tendencijos 
14 NO2

- LST EN ISO 10304-1:2009 RV, DLK-1  mg/l 
15 NO3

- LST EN ISO 10304-1:2009 RV-100 mg/l; DLK-50 mg/l 
16 NH4

+ LST ISO 7150-1:1998 DLK-12,86 mg/l 
17 Na+ LST EN ISO 9964-3:1998 kaitos tendencijos 
18 K+ LST EN ISO 9964-3:1998 kaitos tendencijos 
19 Ca2+ LST ISO 6058:2008 kaitos tendencijos 
20 Mg2+ Apskaičiuojama kaitos tendencijos 
21 Cd LST EN ISO 15586:2003 RV-6 µg/l, DLK-10 µg/l 

1 kartą per metus: 
pavasarį-nelyginiais metais, 

rudenį-lyginiais metais 

22 Cr LST EN ISO 15586:2003 RV-100 µg/l, DLK-500 µg/l 
23 Cu LST EN ISO 15586:2003 RV-2000 µg/l, DLK-100 µg/l 
24 Ni LST EN ISO 15586:2003 RV-100 µg/l, DLK-40 µg/l 
25 Pb LST EN ISO 15586:2003 RV-75 µg/l, DLK-32 µg/l 
26 Zn LST EN ISO 15586:2003 RV-1000 µg/l, DLK-3000 µg/l 
27 Hg LST EN ISO 12846:2012 RV, DLK-1 µg/l 
28 Nbendras, mg/l LST ISO 11905-1 - 
29 Pbendras, mg/l LST EN ISO 6878 - 
30 Benzenas ISO 11423-1:1997 RV-50 µg/l, DLK-10 µg/l 

1 kartą per 5 m. – 2025 m. rudenį 

31 Toluenas ISO 11423-1:1997 RV-1000 µg/l 
32 Etil-benzenas ISO 11423-1:1997 RV-300 µg/l 
33 p- m- Ksilenai ISO 11423-1:1997 

RV-500 µg/l 
34 o- ksilenai ISO 11423-1:1997 
36 C6-C10 US EPA 8015B:1996 RV-5 mg/l 
37 C10-C28 US EPA 8015B:1996 - 
38 SPAM LST ISO 903:2000 - 1 kartą per 5 m. – 2022 m. pavasarį 
39 Fenolio skaičius LST ISO 6439:1998 RV-2 mg/l, DLK-0,2 mg/l 1 kartą per 5 m. – 2023 m. rudenį 

Pastabos: 
1 Jei programoje numatytas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas, prie programos pridedami šie dokumentai ar informacija: 
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1. ekogeologinio tyrimo ataskaita, parengta Ekogeologinių tyrimų reglamente nustatyta tvarka. Ataskaitą turi pateikti ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 8.3.1.1–8.3.1.11, 8.3.1.14, 8.3.2.1–8.3.2.7, 
8.3.2.9, 8.3.3 punktuose;  

2. hidrogeologinių tyrimų ataskaita, parengta Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Ataskaitą turi pateikti ūkio 
subjektai, nurodyti Nuostatų 8.3.1.12 ir 8.3.1.13 punktuose; 

3. hidrogeologinių sąlygų ir vandens kokybės aprašymas (pateikti tuo atveju, jeigu nėra pateikiama 1 ir 2 punktuose nurodyta informacija); 
4. monitoringo uždaviniai ir jų įgyvendinimo būdai; 
5. monitoringo tinklas ir jo pagrindimas (monitoringo tinklo dokumentacija, stebėjimo taškų, gręžinių pasai, parengti pagal Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos geologijos 

tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin., 2004, Nr. 90-3342) reikalavimus); 
6. monitoringo vykdymo metodika (darbų sudėtis, periodiškumas, matavimų kokybės užtikrinimas ir kontrolė), rezultatų vertinimo kriterijai; 
7. laboratorinių darbų metodika; 
8. monitoringo informacijos analizės forma ir periodiškumas. 
2 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre. 
3 Nurodomos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
 

7 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo planas. Vadovaujantis Nuostatais ūkio subjektui lentelės pildyti nereikia. 

8 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo planas.  Informacija apie dirvožemio monitoringą pateikiama V 

skyriuje. Dirvožemio monitoringo planas patvirtintas 2017 m. kartu su TIPK leidimo koregavimu.  

Eil. 
Nr. 

Stebėjimo objektas Nustatomi parametrai 
Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta 
Matavimo dažnumas Numatomas matavimo metodas2 

koordinatės 
atstumas nuo taršos 

šaltinio, km 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

Drv-1 
Drv-2 
Drv-3 
Drv-4 

Cd 2,5 mg/kg 

x: 6170059; y: 327741 
x: 6170149; y: 327474 
x: 6169778; y: 327356 
x: 6169765; y: 327609 

0,1 km 
0,01 km 
0,13 km 
0,02 km 

2026 m., 
vėliau - kartą per 10 

m. 

LST ISO 11047:2004 
2 Cr 300 mg/kg LST ISO 11047:2004 
3 Cu 100 mg/kg LST ISO 11047:2004 
4 Ni 150 mg/kg LST ISO 11047:2004 
5 Pb 150 mg/kg LST ISO 11047:2004 
6 Zn 600 mg/kg LST ISO 11047:2004 

7 
Naftos prod. indeksas 
(C10-C40) 

800 mg/kg 
Vandens ir žemės teršimo naftos 
produktais laboratorinių tyrimų metodiniai 
nurodymai. AAD, 1993. 

Pastabos: 
1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir 

ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės. 
2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

V. PAPILDOMA INFORMACIJA 

8. Nurodoma papildoma informacija ar dokumentai, kuriuos būtina parengti pagal kitų teisės aktų, reikalaujančių iš ūkio subjektų vykdyti aplinkos monitoringą, 
reikalavimus.  
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Sąvartynų teritorijoje vykdyti aplinkos monitoringą įpareigoja ir Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės (Žin., 

Nr. 96-3051) (toliau – Taisyklės). Šios Taisyklės įpareigoja parengti sąvartyno filtrato, paviršinio vandens, dujų monitoringo programas, taip pat vykdyti požeminio 

vandens monitoringo programą.  

Sąvartyno filtrato monitoringo planas pateiktas šios programos 3 lentelėje. Sąvartyne surinktas filtratas kartu su kitomis užterštomis nuotekomis bus tiriamas 

prieš valymą (F1) atvirkštinės osmozės valymo įrenginyje ir po valymo (F3), arba prieš išleidžiant į sąvartyną juosiantį griovį (F2). Filtrato nuotekų tyrimai F2 poste 

atliekami tik tuo atveju, kai išvalytos nuotekos neatiduodamos į tinklus, o išleidžiamos į uždarą griovį, iš kurio į aplinką neišleidžiama. Nuotekas surenkantis griovys 

neturi tiesioginio susisiekimo su paviršinio vandens telkiniais. Filtrato nuotekų tyrimai F3 poste atliekami, kai valytos nuotekos išleidžiamos į nuotakyną.  

Požeminio vandens monitoringo planas pateikiamas 6 lentelėje, kartu pridedamas ir jo vykdymo aprašas (2 priedas). 

Taisyklės numato, kad paviršinio vandens mėginiai turi būti imami ne mažiau kaip iš dviejų vietų – aukščiau ir žemiau sąvartyno. Šioje Programoje numatoma, 

kad paviršinio vandens reprezentacinės vietos bus pro sąvartyną praeinančio griovio dalys: P01 reprezentuos vandens kokybę iki sąvartyno, P02 – žemiau sąvartyno, 

taip bus galima bandyti vertini sąvartyno įtaką paviršinio vandens telkinio vandens kokybei, nors atstume tarp P01 ir P02 į šį griovį suteka ir iš kitų teritorijų ateinantis 

drenažinis vanduo. Sąvartyną juosiantis griovys nuo šio griovio atribotas sklendėmis (uždoriais), todėl tiesioginio pritekėjimo nuo sąvartyno nėra.  

Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)“ 16 straipsnyje 

reikalaujama vykdyti dirvožemio monitoringą. Pagal 2015 m. spalio mėn. pakoreguotą TIPK leidimą, pirmuosius dirvožemio tyrimus būtina atlikti per metus nuo 

leidimo gavimo, monitoringą vykdyti ne rečiau kaip kas 10 metų. Sąvartyno teritorijoje paviršinio grunto tyrimai atlikti 2008 m. priešprograminių tyrimų metu 

vadovaujantis ekogeologinių tyrimų reglamentu [4]. Grunto kokybė buvo gera, jokių taršos požymių nerasta. 2017 m. atlikti pirmieji dirvožemio monitoringo tyrimai 

– taršos nenustatyta [14]. Išlaikant dokumentų vientisumą dirvožemio monitoringo planas pateikiamas 8 lentelėje, o dirvožemio monitoringo planas suderintas 2017 

m. derinant sąvartyno TIPK leidimą. Teritorijoje bus imami jungtiniai grunto mėginiai. 

Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas vykdomas tik tuo atvejų, jei sutriktų dujų surinkimas ir utilizavimas, o sąvartyno dujos būtų 

deginamos 2 lentelėje nurodytoje deginimo žvakėje. Sąvartyno taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringą vykdys UAB Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras.  

Vadovaujantis Taisyklių reikalavimais, sąvartyno dujų monitoringas turi būti atliekamas taip, kad iš jo būtų galima spręsti apie esamą padėtį kiekvienoje 

sąvartyno sekcijoje. Šiame sąvartyne suformuotas vienas kaupas, o apjungiant I ir II sekcijas įrengta dujų surinkim ir utilizavimo sistema. Regioninio sąvartyno dujų 

surinkimas ir utilizavimas vykdomas sutartiniais pagrindais su pirkimo konkursą laimėjusia įmone, atitinkančia užsakovo reikalavimus. 

Sąvartyno dujų monitoringas. Sąvartyno dujų monitoringas turi būti atliekamas taip, kad iš jo būtų galima spręsti apie esamą padėtį kiekvienoje sąvartyno 
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sekcijoje. Sąvartyno dujų stebėsenai numatomi trys matavimo taškai (D1, D2, D3) kolektoriuose, kurie atspindės sąvartyno dujų būklę I-II sekcijose (kaupe). Sąvartyno 

dujų monitoringo planas pateikiamas 9 lentelėje. 

9 lentelė. Sąvartyno dujų monitoringo planas. 

Eil. Nr. Nustatomi parametrai Vertinimo kriterijus1 Matavimų vieta Matavimų dažnumas Numatomas matavimo metodas2 
pavadinimas koordinatės 

1 2 3 4 5 6 7 

1 CH4 kaitos tendencijos 
D1 

 
 

D2 
 
 

D3 

x: 6 169 843, y: 327 624 
 
 

x: 6 169 887, y: 327 486 
 
 

x: 6 170 037, y: 327 401 

Kartą per pusmetį 

Infraraudonųjų spind. absorbcijos 

2 H2S kaitos tendencijos Elektrocheminis 

3 H2 kaitos tendencijos Elektrocheminis 

4 CO2 kaitos tendencijos Infraraudonųjų spind. absorbcijos 

5 O2 kaitos tendencijos Elektrocheminis 

6 Temperatūra kaitos tendencijos Spec. įranga 

7 Atmosferos slėgis kaitos tendencijos Spec. įranga 

Sąvartyno kaupe įrengta šakotinė biodujų surinkimo sistema. Kolektoriniuose šuliniuose sumontuota biodujų reguliavimo/uždarymo armatūra, įrengti 

atvamzdžiai biodujų mėginių paėmimui. Kiekvienas šulinėlis-kolektorius atspindi tam tikros sąvartyno dalies padėtį. Biodujų mėginio paėmimas galimas tiek atskirai 

iš kiekvienos gijos, tiek išleistuvo į bendrą dujų surinkimo vamzdį gijoje. Dujų monitoringą tikslinga vykdyti kolektoriaus-šulinėlio išleistuvo gijoje, o ne kiekvienoje 

dujų surenkamojoje gijoje atskirai. Kaupe numatomos 4 matavimo vietos – ties kiekvieno šulinėlio-kolektoriaus išleistuvu. Dujų matavimo vietos: 

 D1, į šulinėlį-kolektorių suvesta 9 surinkimo gijų atvadų, šiame kolektoriuje surinktos dujos atspindi sąvartyno pietrytinės dalies dujų sudėtį.  

 D2, į šulinėlį-kolektorių suvesti 7 surinkimo gijų atvadai, šiame kolektoriuje surinktos dujos atspindi centrinės sąvartyno dalies dujų sudėtį.  

 D3, į šulinėlį-kolektorių suvesti 12 surinkimo gijų atvadai, šiame kolektoriuje surinktos dujos atspindi vakarinės, šiaurinės sąvartyno dalies dujų sudėtį.  

Sąvartyno dujų matavimo periodiškumas numatytas vieną kartą į šešis mėnesius, atsižvelgiant į tai, kad biodujų surinkimo sistemos įrengtos jau uždaromose 

sąvartyno sekcijose. 

9. Nurodomi, kokie Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nuolatinių matavimų rezultatai (pvz.: savaitės, paros, valandos) privalo 
būti saugomi.  

Nuolatiniai matavimai nenumatyti. 

VI. DUOMENŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO TERMINAI BEI GAVĖJAI 

10. Nurodomi duomenų, informacijos ir/ar monitoringo ataskaitų teikimo terminai bei gavėjai. 
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Vadovaujantis Nuostatų 27 punktu, ūkio subjektas aplinkos monitoringo duomenis ir ataskaitas privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA): 

- taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų (oro teršalų, filtrato, nuotekų) monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys Nuostatų 3 priede nustatyta forma 

už praėjusį kalendorinių metų ketvirtį, ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus šiam laikotarpiui, pateikiami  per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo 

integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“), įteikiami tiesiogiai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.  

- aplinkos monitoringo ataskaita parengiama pagal šių Nuostatų 4 priede nustatytą formą. Aplinkos monitoringo ataskaitoje pateikiami praėjusių kalendorinių 

metų poveikio aplinkos kokybei (dirvožemio, paviršinio vandens, dujų, poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenys, taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų 

teršalų ir poveikio aplinkos kokybei monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai. Nuostatos dėl poveikio požeminiam vandeniui 

monitoringo informacijos analizės formos ir periodiškumo pateiktos šios programos IV skyriuje. 

Aplinkos monitoringo ataskaita pateikiama AAA kasmet, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d., per IS „AIVIKS“, įteikiant ataskaitą ir jos skaitmeninę 

kopiją tiesiogiai, siunčiant paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. 

 

 

Programą parengė: UAB „Geomina“ projektų vadovė Dovilė Gečiauskienė, tel. 864071277 
      (Vardas ir pavardė, telefonas) 
 
 
 

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  (Data) 

 
 
SUDERINTA 

       

(Monitoringo programą derinančios institucijos vadovo pareigos) A. V. (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  (Data) 
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1. OBJEKTO CHARAKTERISTIKA, HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Klaipėdos regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas yra vakarinėje Lietuvos dalyje, 

Klaipėdos r. sav., Dumpių kaime, netoli krašto kelio 141 (0,2 km atstumu į vakarus) jungiančio 

Kauną ir Klaipėdą, per Jurbarką ir Šilutę. Sąvartynas nuo Klaipėdos miesto centro nutolęs apie 

15,3 km į pietryčius, nuo Gručeikių kaimo gyvenvietės – apie 1,5 km į rytus. Sąvartyno sąlyginio 

centro koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje yra: x= 6 169 982, y= 327 485. Sąvartyno PTŽ 

Nr. 10704, taršos objekto Nr. 3178.  

Sąvartynas pradėjo veikti 2008 m. Atliekų šalinimui skirtas 10,3 ha plotas, padalintas į tris 

sekcijas. Bendras sąvartyno talpumas – 1,65 mln. m3 arba 2,5 mln. t atliekų. Šiuo metu 

nepavojingos buitinės atliekos kaupiamos I ir II sąvartyno sekcijose. III-čioje sekcijoje įrengta apie 

1 ha ploto statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcija. Šiuo metu ruošiama dokumentacija 

III sekcijos statybai ir eksploatacijai. 

Teritorijoje veikia sąvartyno filtrato surinkimo sistema. Surinktas filtratas kaupiamas 300 

m3 talpos rezervuare. Kartu kaupiamos ir buitinės, mašinų ratų plovimo nuotekos, paviršinės 

nuotekos nuo galimai taršios teritorijos. Rezervuare gali būti sukaupiamas 2-3 dienų filtratas. Šių 

nuotekų tvarkymas organizuojamas bendradarbiaujant su AB „Klaipėdos vanduo“. Sąvartyne 

eksploatuojami atvirkštinės osmozės principu veikiančius valymo įrenginiai, išvalytos nuotekos 

gali būti išleidžiamos į griovį, juosiantį sąvartyną, arba perduodamos į AB „Klaipėdos vanduo“ 

tinklus. Į šį griovį taip pat renkamos ir paviršinės (lietaus) nuotekos nuo sąlyginai švarių teritorijų. 

Griovys tiesioginio išleidimo į paviršinius vandens telkinius neturi. Sąvartyną juosiantis griovys 

nuo pro sąvartyną praeinančio griovio atribotas sklendėmis (uždoriais), todėl tiesioginio 

pritekėjimo nuo sąvartyno nėra. Per sąvartyno eksploatacijos laikotarpį poreikio, nuotekų 

persipylimui per pralaidą ir nuotekų išleidimui į aplinką (siekiant Ditupės upelį), nebuvo.  

Ūkinės veiklos objekte potencialūs taršos šaltiniai yra buitinės, statybinės, organinės 

atliekos. Jose įsifiltruodami krituliai formuoja užterštą filtratą. Filtratui patekus į gruntinį vandenį 

(vertikalios ir horizontalios migracijos keliais), svarbiausiais jį teršiančiais komponentais yra 

bendrosios cheminė sudėties elementai, organinės medžiagos, azoto junginiai, metalai, taip pat 

galima tarša ir naftos produktais.  

Atliekų irimo pasėkoje išsiskiria dujos, kurios savo sudėtimi gali būti pavojingos aplinkai 

(tiek dėl cheminės taršos, tiek dėl sprogimo galimybės). Pastarosios taip pat gali būti vertinamos 

ir kaip galimas energijos šaltinis. Regioninio sąvartyno I ir II sekcijose įrengta dujų surinkimo 

sistema, surinktos dujos perduodamos į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus.  

Sąvartynas įrengtas pramonės sandėliavimo zonoje, palei krašto kelią, rytinėje, šiaurės rytų 

pusėje apsuptas miškų. Su sąvartynu ribojasi Klaipėdos miesto nuotėkų valymo įrenginiai, UAB 
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„Toksika“ Klaipėdos filialo atliekų tvarkymo įrenginys. Artimiausi potencialūs gruntinio vandens 

vartotojai yra už 1,5 km į vakarus nuo sąvartyno teritorijos ribos. 

Sąvartyno ir aplinkines teritorijas drenuoja išvystyta drenažo sistema. Artimiausias 

sąvartynui paviršinio vandens telkinys yra į rytus nuo sąvartyno apie 1,4 km atstumu esantis Kalvių 

karjero tvenkinys, 1,7 km atstumu prasidedanti Ditupės upė( Minijos intakas). Sąvartyno teritorija 

į paviršinio vandens apsaugos zonas nepatenka. 

Vieno kilometro spinduliu aplink sąvartyną yra viena vandenvietė Nr. 2662 (nuotėkų valymo 

įrenginių), įrengta apie 500 m į šiaurės rytus nuo sąvartyno, kita už 2,6 km Ketvergių gyvenvietėje. 

Požeminio vandens eksploatacinių gręžinių yra tiek sąvartyno sklype, tiek aplinkinėse teritorijose. 

Sąvartyno teritorija patenka į Klaipėdos miesto nuotėkų valymo įrenginių vandenvietės Nr. 2662 

vandenviečių apsaugos zonos 3B juostą, todėl sąvartyno teritorija priskiriama III-čiai, vidutiniškai 

jautriai taršai, teritorijų grupei.  

Sąvartyno teritorijos geologinės-hidrogeologinės sąlygos ištirtos ir detaliau aprašytos 

ankstesnėje požeminio vandens monitoringo programoje [11]. Informacijos apie atliktus 

ekogeologinius tyrimus nėra [10]. Sąvartyno teritorijos geologinio pjūvio viršutinėje dalyje 

vyrauja smulkus smėlis, kartai persluoksniuojantis su priesmėliu. Smėlio storis kinta nuo 1,8 iki 

3,2 m, storiausias jis pietiniame ir pietvakariniame pakraštyje. Giliau sutinkamas moreninis 

priemolis. Gręžiniais geologinė sandara ištirta iki 10 m, priemolio sluoksnio padas nepasiektas. 

Gruntinis vanduo kaupiasi smėlio sluoksnyje bei priemolio plyšiuose. Pagrindinė vandens srauto 

judėjimo kryptis – į vakarus, šiaurės vakarus link Karaliaus Vilhelmo kanalo, pietrytinėje dalyje – 

į rytus, link Minijos [12].  

Sąvartynas, kaip potencialus taršos židinys, gilesniems požeminio vandens sluoksniams 

pavojaus nekelia. Pagal taršos židinio pobūdį sąvartynas priskirtinas prie taršos židinių, kurių 

veikla didina technogeninę aplinkos apkrovą, nekeldama tiesioginės grėsmės aplinkos objektams 

ar požeminio vandens vartotojams. Ankstesnių monitoringo tyrimų metu nustatyta, kad gruntinio 

vandens kokybė sąvartyno teritorijoje visumoje gera, su nežymios taršos, formuojamos teritorijos 

technogeninės apkrovos, požymiais. 

2. MONITORINGO TINKLAS, DARBŲ APIMTYS IR METODIKA 

Monitoringo uždaviniai. 2016–2020 m. laikotarpiu sąvartyno teritorijoje buvo atliekamas 

kontrolinio pobūdžio požeminio vandens monitoringas. Pagrindiniai požeminio vandens 

monitoringo uždaviniai: 

 gruntinio vandens kokybės stebėjimas ir vertinimas pagal galiojančius norminius 

reikalavimus; 
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 galimų kokybės pokyčių vertinimas ir prognozė; 

 gautų rezultatų pateikimas kontroliuojančioms institucijoms. 

Pagrindinės monitoringo kryptys – gruntinio vandens lygio matavimas bei vandens 

cheminės sudėties tyrimai. Šios monitoringo programos vykdymas turi parodyti gruntinio vandens 

cheminės sudėties pokyčius laike kiekybiniu bei kokybiniu požiūriais.  

Monitoringo tinklas. 2016–2020 m. laikotarpiu požeminio vandens monitoringo tinklą 

sąvartyno teritorijoje sudarė šeši stebimieji gręžiniai. Penki monitoringo gręžiniai (43330, 43331, 

43332, 43333, 43334) įrengti 2007 m., šeštas gręžinys 69304 įrengtas 2018 m. rudenį, pakeičiant 

sugadintą gręžinį 43335. Monitoringo tinklo schema pateikta 1 priede. Pagrindinė informacija apie 

monitoringo tinklą pateikta 1 lentelėje. Monitoringo gręžiniai įregistruoti LGT gręžinių registre. 

1 lentelė. Pagrindinė informacija apie stebimuosius gręžinius 

Gręžinio numeris Ž. 
gelmių registre 

Įrengimo 
metai 

Gręžinio 
gylis, m 

Vandeningo sluoksnio 
indeksas 

Gręžinio 
paskirtis 

Koordinatės pagal LKS-94 

X Y 
43330 2007 10,0 g III bl monitoringo 6 170 166 327 307 

43331 2007 10,0 g III bl monitoringo 6 169 940 327 278 
43332 2007 10,0 g III bl monitoringo 6 169 698 327 385 

43333 2007 10,0 g III bl monitoringo 6 169 746 327 583 

43334 2007 10,0 g III bl monitoringo 6 169 835 327 706 

69304 2018 6,0 g III bl monitoringo 6 169 993 327 666 

Gręžinys Nr. 43330 įrengtas tarp sąvartyno ir naujųjų Klaipėdos miesto nuotekų valymo 

įrengimų, Nr. 43331 ir 43332 – vakarinėje teritorijos dalyje, gruntinio vandens srauto, ištekančio 

iš sąvartyno į marių ir III Klaipėdos vandenvietės pusę, stebėjimui, Nr. 43333 – gruntinio vandens 

srauto, tekančio į PV stebėjimui, Nr. 43334 – tarp sąvartyno ir pavojingų atliekų aikštelės, Nr. 

69304 – tarp sąvartyno ir senųjų Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrengimų.  

Monitoringo apimtys ir metodika. 2016–2020 m. laikotarpiu atliktų tyrimo darbų rūšys ir 

apimtys pateiktos 2 lentelėje. Sugandino gręžinio Nr. 43335 vietoj gręžinys Nr. 69304 atstatytas 

tik 2018 m. rudenį, todėl šioje vietoje tyrimai vykdyti tik nuo 2018 m. rudens.  

  



Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Ketvergių g. 2,  Dumpių k., Klaipėdos r. 
sav., aplinkos monitoringo programa 

 

6 

2 lentelė. Darbų apimtys 

Tirti parametrai Mato vnt. 
Mėginių kiekis per  

2016–2020 m.  
Vandens lygis vnt. 55 
Vandens fizikiniai-cheminiai parametrai vnt. 55 
Bendroji cheminė sudėtis ir ChDS vnt. 55 
Sunkieji ir kt. metalai (Pb, Ni, Zn, Cu, Cr, Cd, Hg) vnt. 27 
Fenolis vnt. 5 
SPAM vnt. 5 
Aromatiniai, benzino, dyzelino eilės angliavandeniliai vnt. 5 
NP indeksas vnt. 6 
Nbendras, Pbendras vnt. 22 

Vandens lygio matavimas. Vandens lygiai monitoringo gręžiniuose matuojami elektrine – 

garsine arba mechanine vandens lygio matuokle su 0,5 cm nustatymo paklaida. Monitoringo 

laikotarpiu vandens lygiai buvo matuojami mėginių paėmimo metu, prieš išpumpuojant gręžinius. 

Vandens lygiai buvo matuojami visuose gręžiniuose rudenį ar pavasarį. 

Fizinių-cheminių parametrų matavimas. Imant gruntinio vandens mėginius, vykdant 

gręžinių išpumpavimą, buvo matuojami gruntinio vandens fiziniai-cheminiai parametrai 

(vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), temperatūra (T), 

savitasis elektros laidis (SEL)). Parametrai buvo išmatuoti visuose monitoringo gręžiniuose rudenį 

ar pavasarį. SEL (gana pastovi reikšmė laiko atžvilgiu) buvo matuojamas ir laboratorijoje kartu su 

kitais tiriamais parametrais. 

Vandens mėginių ėmimas ir cheminės sudėties tyrimai. Gruntinio vandens bendrosios 

cheminės sudėties tyrimai atlikti visuose gręžiniuose du kartus metuose. Kartą metuose, skirtingu 

sezonu – pavasarį arba rudenį pakaitomis, kiekviename gręžinyje atlikti mikroelementų bei biogeninių 

junginių koncentracijos tyrimai. Kartą per penkerius metus pakaitomis ištirti lengvųjų aromatinių 

angliavandenilių, SPAM, fenolių, bendras naftos produktų kiekiai. Vanduo tyrimams iš gręžinio 

paimamas panardinamu siurbliu, prieš tai jame pakeitus vandens tūrį ne mažiau kaip tris kartus. 

Vandens mėginiai pilami į tam specialiai skirtą, paruoštą laboratorijose, švarią tarą. Vandens 

mėginiai imami pagal LST ISO 5667-11:1998 „Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. 

Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius“ [8] ir LST EN ISO 5667-3:2006 „Vandens 

kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius“ [9] 

ir vadovaujantis procedūromis nurodytomis leidinyje „Požeminio vandens monitoringas. 

Metodinės rekomendacijos“ [7].  

Vandens mėginių analizė atlikta laboratorijose, turinčiose Aplinkos ministerijos išduotą 

leidimą vykdyti šios rūšies darbus. Apibendrintos analitinių tyrimų rūšys, jų atlikimo metodika ir 

laboratorijos pateiktos 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Analitinių tyrimų rūšys ir metodai 

Analitė Tyrimo metodas Laboratorija 
pH LST EN ISO 10523:2012 

UAB 
„Geomina“ 
laboratorija 

Na, K LST EN ISO 14911:2000; LST EN ISO 9964-3:1998 
Ca, Mg LST EN ISO 14911:2000; LST EN ISO 6058:2008 
NH4 LAND 38:2000, LST EN ISO 14911:2000 
NO2  LAND 39:2000, LST EN ISO 10304-1:1998 
NO3, Cl, SO4 LST EN ISO 10304-1:1998 
HCO3 LST ISO 9963-1:1999, LST ISO 9963-2:1999 
Nbendras LST EN ISO 119005-1 
Pbendras LST EN ISO 6878 
Permanganato skaičius LST EN ISO 8467:2002 
ChDS ISO 15705:2002 
Aromatiniai, benzino, dyzelino 
eilės angliavandeniliai 

ISO 11423-1:1997, US EPA 8015B:1996 

Sunkieji ir kt. metalai  LST EN ISO 15586:2004, LST EN 1483 UAB 
„Vandens 
tyrimai“ 

laboratorija 

Fenolio skaičius LST ISO 6439 

SPAM 
Unifikuoti nuotekų ir paviršinio vandens kokybės 
tyrimo metodai 

Išsami informacija apie taikytas tyrimo metodikas buvo pateikta kasmetinėse aplinkos 

monitoringo ataskaitose [13–17]. 

Gruntinio vandens kokybės ir užterštumo vertinimas. Gruntinio vandens kokybė vertinta 

pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose 

[5], LAND 9-2009 Grunto ir požeminio vandens užterštumo naftos produktais valymo bei taršos 

apribojimo reikalavimuose [6] nustatytas ribines vertes (RV) ir Pavojingų medžiagų išleidimo į 

požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkoje [4] pateiktas didžiausias 

leistinas koncentracijas (DLK). Teritorija patenka į Klaipėdos miesto nuotėkų valymo įrenginių 

vandenvietės Nr. 2662 vandenviečių apsaugos zonos 3B juostą, ji priskiriama III-čiai, vidutiniškai 

jautriai taršai, teritorijų grupei. 

3. MONITORINGO VYKDYMO 2016–2020 M. REZULTATAI 

Teritorijoje gruntinio vandens kokybė buvo stebima šešiuose gręžiniuose: Nr. 43330, 43331, 

43332, 43333, 43334 ir 69304. Gruntinio vandens lygio kaita monitoringo gręžiniuose pateikta 1 

paveiksle.  

Gruntinio vandens lygiai ir fiziniai-cheminiai parametrai pateikti 4 lentelėje. Monitoringo 

laikotarpio gruntinio vandens cheminės sudėties tyrimų rezultatai rodiklių koncentracijos ir jų 

palyginimas su DLK [4] bei RV [5, 6] pateikti 5 lentelėje. Gruntinio vandens cheminė sudėtis 

2016–2020 m. laikotarpiu pagal gręžinius pateikta 2 paveiksle. Pagrindinių rodiklių kaitos grafikai 

pateikti 3 paveiksle.  
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Gruntinio vandens lygis ir fiziniai-cheminiai parametrai.  

Pastarųjų penkerių metų monitoringo duomenimis, gruntinio vandens lygis buvo 0,08–5,63 

m (vid. 3,21 m) gylyje nuo ž. pav., 8,3–13,9 m a.a. (vid. 9,93 m a.a.). Arčiausiai žemės paviršiaus 

gruntinis vanduo laikėsi gręžinyje N. 43331 – vid. 1,75 m nuo ž. pav., sekliausiai vanduo laikėsi 

gręžinyje Nr. 43334 – vid. 5,02 m nuo ž. pav. (žr 1 pav.). Didžiausias gruntinio vandens gręžinyje 

svyravimo amplitudė nustatyta gręžinyje Nr. 69304 – 3,99 m, stabiliausiai vandens lygis laikėsi ir 

mažiausia svyravimo amplitudė buvo gręžinyje Nr. 43333 – 0,92 m.  

 

 

1 pav. Gruntinio vandens lygio kaita monitoringo gręžiniuose 

Vertinant pagal absoliutinį aukštį, gruntinio vandens lygis buvo panašus buvo tarp gręžinių 

Nr. 43330, 43331, 43334, kiek aukščiau ar su didesniais svyravimais gruntinis vanduo laikėsi 

gręžiniuose Nr. 43332, 43333, 69304 (žr. 1 pav.). Aukščiausiai pagal absoliutinį aukštį gruntinis 

vanduo buvo gręžinyje Nr. 69304 – vid. 10,93 m a.a., žemiausiai – Nr. 43331 – vid. 9,38 m a.a. 

Vandens lygio matavimo rezultatai rodo, kad pagrindinė vandens srauto judėjimo kryptis – į 

vakarus, šiaurės vakarus, pietrytinėje dalyje – į rytus.  

Vandens temperatūra svyravo nuo +6,7 iki +14,7oC (vid. +10,3 oC), kaip įprasta pavasario 

temperatūra buvo žemesnė lyginant su rudens tyrimų rezultatais. Požeminiame vandenyje vyravo 

neutralios ar silpnai šarminės pH reakcijos aplinka. Monitoringo laikotarpiu pH kito 7,12–8,01 
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ribose. Remiantis Eh matavimų rezultatais, vandenyje vyravo oksidacinės (deguonies prisotintos) 

sąlygos – teritorijos vidurkis – 35,7 mV. Redukcinės (deguonies stokojančios) sąlygos vyravo 

gręžinyje Nr. 69304. 

4 lentelė. Gruntinio vandens lygiai ir fiziniai-cheminiai parametrai 

Gręžinio 
Nr.  

Matavimo 
data 

Vandens lygis 
T, °C pH Eh, mV 

SEL, 
µS/cm nuo ž. pav., m pagal a.a., m 

43330 

2016-05-25 3,98 9,48 9,1 7,53 138 865 

2016-09-22 4,1 9,36 12,4 7,57 8 796 

2017-05-24 4,01 9,45 10,6 7,53 35 849 

2017-09-20 3,82 9,64 11,2 7,62 114 686 

2018-05-17 4,08 9,38 8,9 7,34 15 879 

2018-09-20 4,89 8,57 11,8 7,81 -15 831 

2019-03-22 3,64 9,82 9,4 7,24 6 1409 

2019-10-02 4,43 9,03 9,8 7,7 64 839 

2020-04-28 3,91 9,55 9,1 7,16 21 347 

2020-09-23 3,78 9,68 13,2 7,93 -65 652 

vidut. 4,06 9,40 10,55 7,54 32,10 815,30 

43331 

2016-05-25 1,55 9,58 9,6 7,74 119 606 

2016-09-22 1,6 9,53 12,8 7,68 37 572 

2017-05-24 1,57 9,56 8,4 7,42 43 605 

2017-09-20 1,5 9,63 11 7,64 112 652 

2018-05-17 1,49 9,64 7,9 7,43 58 680 

2018-09-20 2,35 8,78 10,3 7,65 3 741 

2019-03-22 1,26 9,87 7 7,7 3 718 

2019-10-02 2,27 8,86 10,7 7,83 18 785 

2020-04-28 1,65 9,48 7,6 7,37 -2 238 

2020-09-23 2,26 8,87 13,7 8,01 -68 638 

vidut. 1,75 9,38 9,90 7,65 32,30 623,50 

43332 

2016-05-25 2,15 10,15 9,2 7,6 121 586 

2016-09-22 2,14 10,16 13 7,56 60 531 

2017-05-24 2,18 10,12 9,9 7,46 36 572 

2017-09-20 1,71 10,59 13,3 7,6 114 615 

2018-05-17 2,15 10,15 9,2 7,25 45 588 

2018-09-20 3,38 8,92 11,1 7,74 6 608 

2019-03-22 1,61 10,69 7,2 7,46 18 632 

2019-10-02 3,1 9,2 9,8 7,71 31 738 

2020-04-28 2,11 10,19 8,5 7,12 9 258 

2020-09-23 3 9,3 11,1 7,94 6 601 

vidut. 2,35 9,95 10,23 7,54 44,60 572,90 
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4 lentelės tęsinys. Gruntinio vandens lygiai ir fiziniai-cheminiai parametrai 

Gręžinio 
Nr.  

Matavimo 
data 

Vandens lygis 
T, °C pH Eh, mV 

SEL, 
µS/cm nuo ž. pav., m pagal a.a., m 

43333 

2016-05-25 3,51 10,14 10,5 7,5 128 1120 

2016-09-22 3,75 9,9 13,5 7,34 75 953 

2017-05-24 3,37 10,28 8,7 7,15 38 1147 

2017-09-20 1,94 11,71 12,9 7,49 119 1005 

2018-05-17 3,21 10,44 8,8 7,24 58 1041 

2018-09-20 5,35 8,3 10,6 7,6 18 1070 

2019-03-22 1,62 12,03 6,7 7,46 16 897 

2019-10-02 3,76 9,89 9,9 7,57 47 1078 

2020-04-28 2,98 10,67 8 7,15 21 292 

2020-09-23 4,25 9,4 11,7 7,96 3 937 

vidut. 3,37 10,28 10,13 7,45 52,30 954,00 

43334 

2016-05-25 4,86 9,72 9,8 7,62 133 870 

2016-09-22 4,91 9,67 12,9 7,57 72 839 

2017-05-24 4,83 9,75 9,3 7,35 36 915 

2017-09-20 4,91 9,67 12,2 7,58 112 909 

2018-05-17 4,86 9,72 9,4 7,47 34 882 

2018-09-20 5,63 8,95 10,8 7,64 17 903 

2019-03-22 4,71 9,87 8 7,59 15 897 

2019-10-02 5,4 9,18 10,3 7,63 54 874 

2020-04-28 4,78 9,8 8,2 7,34 15 308 

2020-09-23 5,28 9,3 11,4 7,88 -6 884 

vidut. 5,02 9,56 10,23 7,57 48,20 828,10 

69304 

2018-09-20 5,38 9,42 14,7 7,54 -18 822 

2019-03-22 1,39 12,59 7,7 7,24 15 1431 

2019-10-02 4,76 9,22 12,3 7,55 -99 1223 

2020-04-28 2,07 11,91 8,9 7,13 -45 375 

2020-09-23 2,48 11,5 14,1 7,7 15 1239 

vidut. 3,22 10,93 11,54 7,43 -26,40 1018,00 

SEL, parametro, preliminariai rodančio vandens mineralizaciją, aukštos SEL nustatytos 

gręžinyje Nr. 69304 – vid. 1018 µS/cm. Kituose gręžiniuose padidėjusių SEL verčių  nustatyta 

epizodiškai, o 5 metų vidurkis rodo vidutinę mineralizaciją – 572,9–954 µS/cm. Matavimų 

rezultatai rodo, kad ataskaitiniu laikotarpiu sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje vyravo 

vidutinė vandens mineralizacija.  

Gruntinio vandens cheminės sudėties tyrimų rezultatai. 

Gruntinis vanduo sąvartyno teritorijoje buvo gamtinei aplinkai būdingo kalcio 

hidrokarbonatinio tipo. Išimtis tik gręžinys Nr. 43333, kurio vandenyje visą monitoringo laikotarpį 

išliko padidinta sulfatų koncentracija (kaip ir ankstesnį 5 m. laikotarpį). Vandens mineralizacija 

sąvartyno teritorijoje buvo vidutinė, bendroji ištirpusių mineralinių medžiagų suma (BIMMS) kito 
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457–1149 mg/l ribose (vid. 726 mg/l) ir tik pavieniais atvejais (3 atvejai iš 55) viršijo maksimalią 

gėlo vandens mineralizaciją (1 g/l).  

Požeminiame vandenyje dominavo hidrokarbonatai, jų kiekis teritorijoje per pastaruosius 

penkerius metus kito 289–480 mg/l (vid. 407 mg/l) ribose. Sulfatų kiekio gręžinių vandenyje 

ataskaitiniu laikotarpiu amplitudė didelė 9,2–356 mg/l (vid. 106,3 mg/l). Didesnė sulfatų 

koncentracija, tačiau nei karto neviršijusi RV, išliko gręžinyje Nr. 43333 (vid. 252,8 mg/l). 

didesnėmis sulfatų koncentracijomis pasižymėjo ir gręžinių Nr. 43334, Nr. 69304  

vanduo (2 pav.). Chloridų kiekis išliko nedidelis – 2,62–104 mg/l (vid. 24,7 mg/l), didesnėmis 

chloridų koncentracijomis pasižymėjo gręžinių Nr. 43334, Nr. 69304 vanduo (2 pav., 5 lent.).  

 

2 pav. Gruntinio vandens cheminė sudėtis 2016–2020 m. 

Tarp pagrindinių katijonų gruntiniame vandenyje dominavo kalcis – 72,5–264 mg/l (vid. 

143,8 mg/l). Magnio rasta, daugiau nei natrio ar kalio, nuo 9,35 mg/l iki 47,7 mg/l, vid. 23,4 mg/l. 

Natrio ir kalio kiekis buvo nedidelis, atitinkamai vidutinė koncentracija siekė 11,8 mg/l ir 3,7 mg/l 

(2 pav., 5 lent.). 
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5 lentelė. Gruntinio vandens kokybės 2016–2020 m. laikotarpio metinių vidutinių verčių apibendrinti rezultatai 

Gręžinio 
Nr. 

Data 
BIMMS, 

mg/l 
PS, 

mgO2/l 
ChDS, 
mgO2/l 

Bendras 
kietumas, 
mg-ekv/l 

Cl, 
mg/l 

SO4, 
mg/l 

HCO3, 
mg/l 

NO2, 
mg/l 

NO3, 
mg/l 

Na, 
mg/l 

K, 
mg/l 

Ca, 
mg/l 

Mg, 
mg/l 

NH4, 
mg/l 

N
-b

en
d

ra
s,

 
m

g/
l 

P
-b

en
d

ra
s,

 
m

g/
l 

DLK [4]/ RV [5] – – – – 500 1000 – 1 50/100 – – – – 12,86* – – 

43330 

2016-05-25 672 0,68 <4,89 9,14 42,7 71,7 381 <0,030 0,64 11,8 2,24 130 32,1 0,028 – – 

2016-09-22 673 <0,60 <4,89 9,52 45,2 69,4 376 <0,030 0,6 11,7 2,46 133 35,1 0,022 – – 

2017-05-24 761 <0,60 <4,89 10,2 36,2 66 462 <0,030 0,5 12,3 2,36 147 34,4 0,089 – – 

2017-09-20 590 2,78 13,1 7,92 11,9 17,9 405 <0,030 0,81 6,43 2,5 125 20,5 <0,006 1,16 <0,030 

2018-05-17 655 1,16 <4,89 6,99 32,3 65,1 416 <0,030 4,23 11,5 2,27 96,9 26,2 0,062 1,56 0,043 

2018-09-20 695 0,96 <4,89 7,49 45,7 79,7 416 <0,030 0,7 11,4 2,19 122 17,2 0,01 – – 

2019-03-22 761 4,27 <4,89 7,55 22,9 57,7 463 <0,030 70,5 10,2 9,2 87 38,9 1,68 – – 

2019-10-02 780 0,77 <4,64 10,3 40,8 74,6 458 <0,20 3,81 11,9 2,49 162 26,2 0,49 3,81 0,083 

2020-04-28 861 0,7 <4,64 10,2 31,3 65,3 473 <0,14 85,5 13,8 3,12 156 33,2 <0,009 21,2 0,19 

2020-09-23 607 1,36 7,08 8,44 10,6 11,6 427 <0,14 1,69 5,42 1,57 117 31,8 <0,009 – – 

43331 

2016-05-25 497 2,08 <4,89 6,7 7,24 14,9 339 <0,030 3,32 4,95 1,69 112 13,6 0,012 – – 

2016-09-22 521 1,71 12,5 7,21 6,96 13,7 357 <0,030 2,87 4,78 1,76 118 16,4 0,012 – – 

2017-05-24 575 1,76 <4,89 8,19 6,78 9,02 403 <0,030 1,76 5,16 1,4 122 25,5 0,04 – – 

2017-09-20 580 1,85 <4,89 7,6 6,62 9,63 411 0,52 1,1 5,31 1,98 129 14,1 0,3 1,45 <0,030 

2018-05-17 586 2,25 7,66 6,17 14,2 23,5 422 <0,030 2,32 5,36 1,44 107 9,99 0,016 <0,68 <0,030 

2018-09-20 757 1,66 <4,89 13,4 17,4 30,2 452 <0,030 1,98 5,64 1,43 218 30,8 <0,006 – – 

2019-03-22 585 1,67 <4,89 6,1 13,7 40,5 420 0,17 1,09 5,42 1,57 72,5 30,1 0,043 – – 

2019-10-02 668 3,84 <4,64 9,58 12 20,7 453 <0,20 1,85 5,65 1,36 136 37,4 0,17 1,03 <0,036 

2020-04-28 567 1,73 6,93 6,89 9,41 12,1 408 <0,14 1,96 5,87 1,32 114 14,8 <0,009 1,27 <0,036 

2020-09-23 637 1,54 <4,64 8,44 11,5 10,9 449 <0,14 1,56 5,65 1,63 137 19,5 <0,009 – – 

43332 

2016-05-25 457 3,21 16,3 6,09 14,7 35,9 289 <0,030 0,24 4,68 1,25 93,6 17,3 0,009 – – 

2016-09-22 465 2,29 27,4 6,35 13,2 31,2 292 <0,030 0,81 4,67 1,66 112 9,35 0,027 – – 

2017-05-24 532 2,32 16,1 7,24 10,4 26,4 353 <0,030 <0,10 4,65 1,41 122 14 0,021 – – 

2017-09-20 536 2,35 11 7,7 10,3 23,4 352 <0,030 <0,10 4,73 1,55 127 16,7 0,009 0,83 <0,030 
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Gręžinio 
Nr. 

Data 
BIMMS, 

mg/l 
PS, 

mgO2/l 
ChDS, 
mgO2/l 

Bendras 
kietumas, 
mg-ekv/l 

Cl, 
mg/l 

SO4, 
mg/l 

HCO3, 
mg/l 

NO2, 
mg/l 

NO3, 
mg/l 

Na, 
mg/l 

K, 
mg/l 

Ca, 
mg/l 

Mg, 
mg/l 

NH4, 
mg/l 

N
-b

en
d

ra
s,

 
m

g/
l 

P
-b

en
d

ra
s,

 
m

g/
l 

DLK [4]/ RV [5] – – – – 500 1000 – 1 50/100 – – – – 12,86* – – 

2018-05-17 526 3,28 <4,89 5,35 8,92 21 390 <0,030 <0,10 4,85 1,48 88,6 11,2 <0,006 <0,68 0,058 

2018-09-20 530 2,24 11,3 4,96 10,8 20,9 399 <0,030 0,17 4,96 1,5 83,2 9,84 0,035 – – 

2019-03-22 518 1,27 <4,89 4,96 8 18,9 396 0,37 0,23 4,1 1,31 72,5 16,3 0,084 – – 

2019-10-02 600 2,11 <4,64 8,62 9,94 19,5 406 <0,20 <0,53 5,08 1,69 134 23,7 0,063 <0,68 <0,036 

2020-04-28 597 1,92 <4,64 7,7 9 24,2 410 <0,14 0,16 5,11 1,78 134 12,3 <0,009 0,8 <0,036 

2020-09-23 599 1,67 <4,64 8,24 9,86 21 408 <0,14 <0,14 4,85 1,93 135 18,3 <0,009 – – 

43333 

2016-05-25 993 2,25 <4,89 13,6 5,92 356 366 <0,030 0,3 7,93 2,15 228 27,1 0,012 – – 

2016-09-22 900 2,41 <4,89 12,1 5,04 234 425 <0,030 0,18 7,77 2,64 197 28 0,038 – – 

2017-05-24 1113 1,38 <4,89 15,3 4,95 354 455 <0,030 <0,10 8,24 2,47 259 29,3 0,027 – – 

2017-09-20 942 2,66 7,44 13 4,9 212 467 <0,030 1,03 7,62 2,45 228 19,2 0,013 1,23 <0,030 

2018-05-17 993 2,18 <4,89 13,9 3,58 272 461 <0,030 0,27 6,61 2,1 201 46,9 0,012 <0,68 <0,030 

2018-09-20 932 1,09 13,2 9,01 2,62 271 480 0,051 0,2 8,44 2,13 148 19,7 <0,006 – – 

2019-03-22 722 1,47 <4,89 8,27 3,49 185 381 0,38 0,44 4,41 1,57 114 31,4 <0,006 – – 

2019-10-02 999 1,74 88,4 13,1 6,13 268 465 <0,20 0,65 8,53 2,21 226 22,4 0,13 <0,68 <0,036 

2020-04-28 811 0,83 <4,64 10,1 3,98 179 427 <0,14 <0,14 6,02 2,07 177 16 <0,009 <0,95 <0,036 

2020-09-23 900 0,99 11,3 12,6 4,91 197 458 <0,14 <0,14 7,39 2,32 195 35,4 <0,009 – – 

43334 

2016-05-25 683 1,18 13,7 8,93 47,1 118 334 <0,030 0,28 19,5 2,25 136 25,9 <0,006 – – 

2016-09-22 707 0,94 <4,89 9,42 44,3 106 360 <0,030 0,44 19,4 2,36 152 22,2 0,008 – – 

2017-05-24 766 1,51 <4,89 9,34 43,6 108 416 <0,030 0,41 21,5 2,33 154 20,4 0,036 – – 

2017-09-20 801 1,48 5,8 10,6 41,4 106 430 0,16 0,62 21 2,36 182 17,9 <0,006 0,68 <0,030 

2018-05-17 677 3,47 <4,89 7,3 42,3 116 369 <0,030 0,32 20,7 2,09 96,9 30 <0,006 <0,68 0,054 

2018-09-20 677 1,15 <4,89 6,78 43,5 111 373 <0,030 0,36 20,1 2,21 112 14,8 <0,006 – – 

2019-03-22 690 1,13 <4,89 7,13 44,7 118 382 0,07 0,28 19,2 2,19 93,2 30,1 <0,006 – – 

2019-10-02 772 0,83 <4,64 9,23 46 117 411 <0,20 <0,53 19,5 2,32 164 12,5 0,014 <0,68 <0,036 

2020-04-28 737 <0,60 52,7 8,1 43,8 122 392 <0,14 0,23 22,2 2,3 142 12,3 0,036 <0,95 <0,036 

2020-09-23 737 <0,60 <4,64 10,5 41,1 102 385 <0,14 0,28 20,5 2,51 147 39,1 <0,009 – – 
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Gręžinio 
Nr. 

Data 
BIMMS, 

mg/l 
PS, 

mgO2/l 
ChDS, 
mgO2/l 

Bendras 
kietumas, 
mg-ekv/l 

Cl, 
mg/l 

SO4, 
mg/l 

HCO3, 
mg/l 

NO2, 
mg/l 

NO3, 
mg/l 

Na, 
mg/l 

K, 
mg/l 

Ca, 
mg/l 

Mg, 
mg/l 

NH4, 
mg/l 

N
-b

en
d

ra
s,

 
m

g/
l 

P
-b

en
d

ra
s,

 
m

g/
l 

DLK [4]/ RV [5] – – – – 500 1000 – 1 50/100 – – – – 12,86* – – 

69304 

2018-09-20 709 5,18 94,6 7,09 10,2 74,9 469 <0,030 <0,10 13,5 11,6 110 19,7 0,04 – – 

2019-03-22 1115 2,33 <4,89 12,8 96 334 393 0,03 25,4 36,9 3,51 178 47,7 0,11 – – 

2019-10-02 1035 1,54 <4,64 13,3 64,1 246 443 <0,20 1,55 22,9 3,7 234 19,9 0,082 <0,68 <0,036 

2020-04-28 1149 <0,60 8,82 14,2 104 337 363 <0,14 37,5 28 2,96 264 12,3 0,019 8,99 <0,036 

2020-09-23 957 <0,60 <4,64 13,6 70,9 197 415 <0,14 9,22 18,1 2,73 201 42,7 <0,009 – – 

Pastabos:     * – pateikta reikšmė yra gauta perskaičiavus iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l); 
x   – viršijama RV [5] ; x – viršijama DLK [4]; 
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Nežymią gruntinio vandens taršą sąvartyno teritorijoje rodo mineralinio azoto junginių 

buvimas vandenyje. Pavieniuose mėginiuose nitritų kiekis siekė iki 0,52 mg/l (2017 m. rudenį Nr. 

43331), nustatytos koncentracijos nedidelės ir RV ar DLK nesiekia, 47 atvejais iš 55 nitritų 

koncentracija buvo žemiau metodo aptikimo ribos. Gręžinyje Nr. 43330 nitratų koncentracija 

2019, 2020 m. pavasarį iki 1,7 karto viršijo DLK. Gręžinyje Nr. 69304 nustatytos padidintos (iki 

37,5 mg/l), bet DLK/RV nesiekiančios nitratų koncentracijos. Sąvartyno teritorijoje nitratų 

koncentracijos vidurkis siekia vos 4,9 mg/l, 8 atvejais iš 55 nitratų koncentracijos buvo žemiau 

metodo aptikimo ribos. Amonio koncentracija sąvartyno teritorijoje buvo nedidelė iki 1,68 mg/l, 

20 atvejų iš 55 koncentracijos buvo žemiau metodo aptikimo ribos. Bendro azoto, fosforo 

koncentracijos buvo nedidelės. 

Tiriamos teritorijos gruntinis vanduo pasižymėjo nedideliu ištirpusios organinės medžiagos 

kiekiu. PS rodiklis, atspindintis vandenyje ištirpusios lengvai oksiduojamos organinės medžiagos 

kiekį siekė iki 5,18 mgO2/l. ChDS rodiklis, atspindintis bendrą vandenyje ištirpusios organinės 

medžiagos kiekį kito <4,64–94,6 mg/O2 ribose (vid. 7,7 mgO2/l), 36 atvejais iš 57 ChDS vertė 

buvo žemiau metodo aptikimo ribos. Pagal ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykių vertes 

tiriamuosiuose mėginiuose nustatytos organinės medžiagos buvo mišrios – gamtinės ir 

antropogeninės kilmės. 

Mikroelementų (kadmio, švino, chromo, cinko, vario, nikelio, gyvsidabrio), sietinų su 

teritorijoje vykdoma ūkine veikla, koncentracijos buvo nedidelės ar nesiekė metodo aptikimo 

ribos. Pavieniuose mėginiuose aptiktos gamtiškai švariam vandeniui nebūdingos, tačiau ribinių 

verčių nesiekiančios, cinko (gręžinyje Nr. 43333 iki 160 µg/l), nikelio (Nr. 43331 – 12 µg/l) 

koncentracijos. 

Vieną kartą per penkerius metus buvo ištirtos fenolio ir SPAM koncentracijos, jų kiekiai 9 

atvejais iš 10 buvo žemiau metodo aptikimo ribos. 2017 m. gręžinyje Nr. 43333 nustatyta nedidelė 

absoliutinė fenolio koncentracija, kuri siekė 0,04 mg/l. Fenolis – stipresnė rūgštis už alkoholį, todėl 

jam būdingos kai kurios neorganinių rūgščių savybės, fenolio kilmė sąvartyno gruntiniame 

vandenyje gali būti siejama su kartu su atliekomis išmestų plastikų, dažų, vaistų irimu.  

Vieną kartą per penkerius metus buvo ištirti aromatinių angliavandenilių, benzino, dyzelino 

eilės angliavandenilių, naftos produktų indekso rodikliai. Daugeliu atvejų šių rodiklių 

koncentracijos neviršijo metodo aptikimo ribos, sąvartyno teritorijoje tik viename gręžinyje (Nr. 

43334) nustatytas nedidelis – 0,13 mg/l naftos produktų indekso kiekis. Taigi taršos naftos 

produktais nenustatyta. 
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6 lentelė. Mikroelementų ir kitų rodiklių apibendrinti duomenys 
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DLK[4]/RV[5, 6] 10/6 32/75 500/100 3000/1000 100/2000 40/100 1 – 0,2/2 -/50 -/1000 -/300 -/500 -/5 -/5* -/5 

43
33

0 

2016 <0,3 <1 1 <40 <1 <2 <0,1 – <0,02 – – – – – – – – 
2017 <0,3 <1 3 <40 4 <2 <0,1 <0,02 – – – – – – – – – 
2018 <0,3 2 4 <40 <1 <2 <0,1 – – <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <0,10 <0,10 – 
2019 0,64 3 6 <40 19 9 <0,1 – – – – – – – – – <0,10 
2020 <0,3 3 3 <40 3 5 <0,1 – – – – – – – – – – 

43
33

1 

2016 <0,3 4 3 <40 3 5 <0,1 – <0,02 – – – – – – – – 
2017 <0,3 3 6 120 4 5 <0,1 <0,02 – – – – – – – – – 
2018 <0,3 2 3 <40 <1 <2 <0,1 – – <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <0,10 <0,10 – 
2019 <0,3 7 12 <40 6 13 <0,1 – – – – – – – – – <0,10 
2020 <0,3 7 3 <40 2 <2 <0,1 – – – – – – – – – – 

43
33

2 

2016 <0,3 <1 <1 <40 2 <2 <0,1 – <0,02 – – – – – – – – 
2017 <0,3 <1 <1 <40 2 3 <0,1 <0,02 – – – – – – – – – 
2018 <0,3 <1 1 <40 <1 <2 <0,1 – – <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <0,10 <0,10  

2019 <0,3 3 7 <40 4 10 <0,1 – – – – – – – – – <0,10 
2020 <0,3 3 4 <40 2 8 <0,1 – – – – – – – – –  

43
33

3 

2016 <0,3 <1 1 160 3 <2 0,44  <0,02 – – – – – – – – 
2017 <0,3 <1 1 83 3 <2 <0,1 0,04 – – – – – – – – – 
2018 <0,3 <1 6 <40 4 3 <0,1 – – <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <0,10 <0,10  

2019 <0,3 1 4 <40 4 4 <0,1 – – – – – – – – – <0,10 
2020 <0,3 1 <1 56 6 <2 <0,1 – – – – – – – – –  

43
33

4 

2016 <0,3 <1 <1 <40 <1 <2 <0,1 – <0,02 – – – – – – – – 
2017 <0,3 <1 3 <40 <1 <2 <0,1 <0,02 – – – – – – – – – 
2018 <0,3 <1 2 <40 <1 <2 <0,1 – – <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <0,10 <0,10 – 
2019 <0,3 <1 2 <40 2 <2 <0,1 – – – – – – – – – 0,13 
2020 <0,3 <1 2 <40 4 3 <0,1 – – – – – – – – –  

69
30

4 2019 <0,3 2 5 <40 12 8 <0,1 – – – – – – – – – <0,10 

2020 <0,3 2 1 110 12 2 <0,1 – – – – – – – – – – 

 * – ribojama C10–C40, bet viršijus C10–C28, viršijimas traktuojamas visai eilei. 



Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Ketvergių g. 2,  Dumpių k., Klaipėdos r. sav., aplinkos monitoringo programa 
 

17 

    

    

    

3 pav. Gruntinio vandens cheminės sudėties kaitos 2016–2020 m. grafikai 
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4. IŠVADOS 

1. Uždaryto sąvartyno monitoringo tinklą sudarė šeši gruntinio vandens stebimieji gręžiniai –  

Nr. 43330, 43331,43332, 43333, 43334, 43335. Monitoringas įvykdytas pagal 2016–2020 m. 

patvirtintą monitoringo programą. Sugandino gręžinio Nr. 43335 vietoje gręžinys Nr. 69304 

atstatytas tik 2018 m. rudenį, todėl šioje vietoje tyrimai vykdyti tik nuo 2018 m. rudens. 

2.  Pagal absoliutinį aukštį, gruntinio vandens lygis buvo panašus buvo tarp gręžinių Nr. 43330, 

43331, 43334, kiek aukščiau ar su didesniais svyravimais gruntinis vanduo laikėsi gręžiniuose 

Nr. 43332, 43333, 69304. Vandens lygio matavimo rezultatai rodo, kad pagrindinė vandens 

srauto judėjimo kryptis – į vakarus, šiaurės vakarus, pietrytinėje dalyje – į rytus. 

3. Sąvartyno gruntiniame vandenyje vyravo neutralios ar silpnai šarminės pH reakcijos aplinka. 

Remiantis Eh matavimų rezultatais, vandenyje vyravo oksidacinės sąlygos, redukcinės sąlygos 

ir padidėjusi mineralizacija vyravo gręžinyje Nr. 69304. 

4. Gruntinio vandens kokybė vertinama patenkinamai – kiekviename gręžinyje pasitaikė vienokių 

ar kitokių rodiklių padidėjimų, pavienių vertinimo kriterijus viršijančių rodiklių. Pagal 

vyraujančių jonų pasiskirstymą gręžiniuose gruntinis išliko natūraliai gamtinei aplinkai 

būdingo kalcio hidrokarbonatinio tipo. Išskyrus gręžinio Nr. 43333, kurio vandenyje visą 

monitoringo laikotarpį išliko padidinta sulfatų koncentracija. 

5. Gręžiniuose Nr. 43330, 43331, 43332 vandens kokybė buvo gera pagal daugelį rodiklių,  

išskyrus 2019 m., 2020 m. gręžinyje Nr. 43330 nustatytas padidėjusias nitratų koncentracijas, 

o 2017 m. Nr. 43331 – nitritų koncentraciją.  

6. Gręžiniuose Nr. 43333,  43334, 69304 gruntinis vanduo pasižymėjo didesniu kietumu, 

aukštesne mineralizacija, bei aukštomis, bet ribinių verčių nesiekiančiomis, sulfatų 

koncentracijomis.  Gręžinyje Nr. 69304 nustatytos ir padidintos nitratų koncentracijos. 

7. Gruntinis vanduo pasižymėjo nedideliu ištirpusios organinės medžiagos kiekiu. ChDS ir PS 

rodiklių tarpusavio santykių vertės rodo, kad gruntinius vandenis pasiekusi organika buvo 

mišrios – gamtinės ir antropogeninės kilmės. 

8. Mikroelementų, fenolių, SPAM rodiklių, sietinų su teritorijoje vykdoma ūkine veikla, 

koncentracijos buvo nedidelės ar nesiekė metodo aptikimo ribos, taršos naftos produktais 

nenustatyta.  

9. Vandens kokybė 2016–2020 m. laikotarpiu sąvartyno teritorijoje buvo sąlyginai gera, su 

technogeninės apkrovos požymiais.  

10. Monitoringą tikslinga tęsti, netiriant naftos produktų indekso bei TBM sumos.
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5. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO PROGRAMA 

5.1. Monitoringo tikslas 

Sąvartynas yra ūkinės veiklos objektas dėl kurio veiklos į požeminę hidrosferą tiesiogiai ar 

netiesiogiai patenka medžiagos bei cheminiai junginiai ko pasėkoje pakinta požeminio vandens cheminė 

sudėtis. Didžiausias taršos poveikis yra gruntiniam vandeningam sluoksniui. Šiai požeminės hidrosferos 

daliai bus vykdomas kontrolinio pobūdžio monitoringas. Šio pobūdžio monitoringas vykdomas tų ūkio 

subjektų, kurių ūkinė veikla, turėdama neigiamą poveikį požeminio vandens kokybei, dėl pačių subjektų 

padėties ar hidrogeologinių sąlygų specifikos nekelia tiesioginio pavojaus požeminio vandens vartotojams 

ar gamtinės aplinkos objektams. Pagrindinis šio pobūdžio monitoringo tikslas yra požeminio (gruntinio) 

vandens kokybės pokyčių kontrolė. Objekto teritorijoje bus tęsiamas kontrolinio pobūdžio monitoringas.  

Pagrindiniai požeminio vandens monitoringo uždaviniai: 

 gruntinio vandens kokybės stebėjimas ir vertinimas pagal galiojančius norminius reikalavimus; 

 galimų kokybės pokyčių vertinimas ir prognozė; 

 gautų rezultatų pateikimas kontroliuojančioms institucijoms. 

Šios monitoringo programos vykdymas apima teršiančių medžiagų kiekybinius ir kokybinius 

pokyčius, jų vertinimą ir analizę. 

5.2. Monitoringo tinklas 

2021–2025 m. laikotarpiu poveikio požeminiam vandeniui monitoringas sąvartyno teritorijoje bus 

tęsiamas tinkle, kuris atnaujintas 2016 m. Jo teritorijoje ir toliau turi veikti šeši monitoringo gręžiniai 

(Programos 1 priedas). Pagrindinė informacija apie monitoringo gręžinius pateikta 1 lentelėje. 

5.3. Monitoringo apimtys ir vykdymo metodika 

Pagrindinės požeminio vandens monitoringo kryptys ūkinės veiklos objekte – potencialaus 

požeminio vandens taršos šaltinio teritorijoje yra: 

 gruntinio vandens lygio matavimas; 

 gruntinio vandens cheminės sudėties tyrimai. 

Monitoringo vykdymo apimtys ir periodiškumas veiklos objekte pateiktos 7 lentelėje. 
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7 lentelė. Tyrimų periodiškumas ir tiriamos analitės 

Darbai 
Pavasaris  

(kovas-gegužė) 
Ruduo  

(rugsėjis-lapkritis) 
Viso per 
metus 

2021 m. 

Vandens lygis 6 6 12 

Fiziniai-cheminiai parametrai (pH, Eh, T, SEL) 6 6 12 

Bendra cheminė sudėtis, PS, ChDS 
(Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, NO2, HCO3, SO4) 

6 6 12 

Nbendras, Pbendras 6 – 6 

Sunkieji metalai (Pb, Ni, Zn, Cr, Cu, Cd, Hg) 6 – 6 

2022m. 

Vandens lygis 6 6 12 

Fiziniai-cheminiai parametrai (pH, Eh, T, SEL) 6 6 12 

Bendra cheminė sudėtis, PS, ChDS 
(Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, NO2, HCO3, SO4) 

6 6 12 

Nbendras, Pbendras – 6 6 

Sunkieji metalai (Pb, Ni, Zn, Cr, Cu, Cd, Hg) – 6 6 

SPAM 6 – 6 

2023 m. 

Vandens lygis 6 6 12 

Fiziniai-cheminiai parametrai (pH, Eh, T, SEL) 6 6 12 

Bendra cheminė sudėtis, PS, ChDS 
(Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, NO2, HCO3, SO4) 

6 6 12 

Nbendras, Pbendras 6 – 6 

Sunkieji metalai (Pb, Ni, Zn, Cr, Cu, Cd, Hg) 6 – 6 

Fenolio skaičius – 6 6 

2024 m. 

Vandens lygis 6 6 12 

Fiziniai-cheminiai parametrai (pH, Eh, T, SEL) 6 6 12 

Bendra cheminė sudėtis, PS, ChDS 
(Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, NO2, HCO3, SO4) 

6 6 12 

Nbendras, Pbendras – 6 6 

Sunkieji metalai (Pb, Ni, Zn, Cr, Cu, Cd, Hg) – 6 6 

2025 m. 

Vandens lygis 6 6 12 

Fiziniai-cheminiai parametrai (pH, Eh, T, SEL) 6 6 12 

Bendra cheminė sudėtis, PS, ChDS 
(Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, NO2, HCO3, SO4) 

6 6 12 

Sunkieji metalai (Pb, Ni, Zn, Cr, Cu, Cd, Hg) 6 – 6 

Nbendras, Pbendras – 6 6 

Aromatiniai, benzino, dyzelino eilės angliavandeniliai – 6 6 

Vandens lygio matavimas. Vandens lygis gręžiniuose matuojamas elektrine-garsine arba paprasta 

matuokle 0,5 cm tikslumu. Duomenų apibendrinimui pateikiamas vandens lygis nuo žemės paviršiaus ir 

pagal absoliutinį aukštį nuo jūros lygio. Matavimai atliekami, laikantis požeminio vandens monitoringo 

metodinėse rekomendacijose išdėstytų reikalavimų [7]. 



Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. sav., 
aplinkos monitoringo programa 

 

21 

Fizikinių-cheminių parametrų matavimas. Vandens fizikiniai-cheminiai parametrai (pH, Eh, 

temperatūra, SEL) gruntiniame vandenyje nustatomi vietoje, išvalius gręžinį, prieš imant vandens mėginius 

laboratoriniams cheminės sudėties tyrimams. Visi matavimai atliekami laikantis naudojamų prietaisų 

eksploatavimo instrukcijų. Tyrimai atliekami du kartus metuose (pavasarį ir rudenį). 

Gruntinio vandens mėginių ėmimas. Vandens mėginiai iš gręžinio imami specialiu siurbliuku, prieš 

tai išvalius gręžinį (pakeitus vandens tūrį ne mažiau kaip tris kartus). Vandens mėginiai pilami į tam 

specialiai skirtą švarią ar specialiai paruoštą tarą. Požeminio vandens mėginiai imami pagal LST ISO 5667-

11:1998 „Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius“ 

ir LST EN ISO 5667-3:2006 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir 

tvarkyti vandens mėginius“ [8, 9] ir vadovaujantis procedūromis nurodytomis leidinyje „Požeminio 

vandens monitoringas. Metodinės rekomendacijos“ [7]. 

Vandens cheminės sudėties tyrimai. Teritorijoje pagrindinių anijonų ir katijonų (bendroji cheminė 

sudėtis), PS ir ChDS rodiklių tyrimai bus vykdomi du kartus metuose (pavasarį ir rudenį). Mikroelementų 

koncentracijos bus nustatomos vieną kartą per metus, pavasario, rudens sezonais pakaitomis. Vieną kartą 

metuose tiriami ir bendro azoto bei fosforo pavasario, rudens sezonais pakaitomis. Kontroliniai lengvųjų 

aromatinių, benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių tyrimai bus atliekami vieną kartą per monitoringo 

vykdymo laikotarpį – 2025 m. pavasarį. Kontroliniai SPAM ir fenolio skaičiaus tyrimai bus atliekami vieną 

kartą per monitoringo vykdymo laikotarpį – atitinkamai 2022 m. pavasarį ir 2023 m. rudenį. 

Sąvartyno teritorijos gręžiniuose gruntinio vandens lygio stebėjimai ir cheminės sudėties tyrimai 

tęsiami nuo 2021 metų pavasario.  

Vandens mėginių laboratorinė analizė bus atliekama laboratorijose, turinčiose Aplinkos ministerijos 

išduotą leidimą vykdyti atitinkamos rūšies darbus. Analitinių tyrimų rūšys ir jų atlikimo metodika 

pateikiama 8 lentelėje. Analitinių tyrimų metodai gali būti keičiami. 

Gruntinio vandens kokybė vertinama pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo 

aplinkos apsaugos reikalavimuose [5] ir Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos 

reikalavimuose LAND 9-2009 [6] pateiktas RV bei Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį 

inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkoje [4] nustatytas DLK. Teritorija priskiriama III-čiai, 

vidutiniškai jautriai taršai [5, 6], teritorijų grupei. Gruntinis vanduo apylinkėse gėrimo ir buities reikmėms 

yra naudojamas, tačiau šuliniams sąvartyno poveikio nėra dėl pakankamo atstumo nuo taršos šaltinio. 

Gruntinio vandens cheminė sudėtis kontroliuojama ta kryptimi esančių gręžinių. 

Laboratorinių darbų metodika. Vandens mėginių laboratorinė analizė bus atliekama 

laboratorijose, turinčiose Aplinkos ministerijos išduotą leidimą vykdyti atitinkamos rūšies darbus. 

Analitinių tyrimų rūšys ir jų atlikimo metodika pateikiama 8 lentelėje. Analitinių tyrimų metodai gali būti 

ir keičiami. 
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8 lentelė. Analitinių tyrimų rūšys ir metodai 2021–2025 m. 

Analitė Tyrimo metodas 
pH Potenciometrinis 
Na, K, Ca, Mg LST EN ISO 14911:2000 
NH4 LAND 38:2000, LST EN ISO 14911:2000 
NO2  LAND 39:2000, LST EN ISO 10304:1998 
NO3, Cl, SO4 LST EN ISO 10304:1998 
HCO3 LST ISO 9963-1:1999 
Permanganato skaičius LST EN ISO 8467:2002 
ChDS ISO 15705:2002 
Fenolio skaičius LST ISO 6439 
Aromatiniai angliavandeniliai ISO 11423-1:1997 
Benzino ir dyzelino eilės angliavandeniliai US EPA 8015B:1996 
Mikroelementai  Atominės absorbcijos spektrometrija LST EN ISO 15586:2003 
SPAM LST EN 903 

5.4. Monitoringo duomenų analizės forma ir periodiškumas 

Monitoringo duomenys bus kaupiami jį vykdančios įmonės archyve įprastine ir skaitmenine forma. 

Kiekvienais metais poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys pateikiami ūkio subjekto 

aplinkos monitoringo ataskaitoje [1]. Kartu pateikiamos laboratorinių tyrimų protokolų kopijos bei gautų 

duomenų trumpa apžvalga ir įvertinimas, palyginimas su vertinimo kriterijais bei ankstesnių metų 

rezultatais. 

Po penkerių monitoringo vykdymo metų, metinėje ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitoje 

pateikiama išsami poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie ūkio 

subjekto veiklos poveikį aplinkai, rekomendacijos tolimesnio laikotarpio monitoringo vykdymui pagal 

Nuostatų [1] reikalavimus. 
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8 PRIEDAS 

NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ SAUGOS 

DUOMENŲ LAPAI 

  



Saugos duomenų lapas 

pagal reglamentą 1907/2006/EB – REACH ir 
keitimo 453/2010/ES II  priedą  (830/2015/ES) 

 

> 90% SIEROS RŪGŠTIS 

 

1 lapas iš 14 lapų 
 

Pildymo data: 2011-05-20 
Peržiūrėta: 2015-06-01 
Versija: 3 

 

 

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1.  Produkto identifikatorius 
 

Cheminės medžiagos pavadinimas: > 90% SIEROS RŪGŠTIS 

Kitos identifikavimo priemonės: koncentruota sieros rūgštis 
 

REACH registracijos Nr.:  01-2119458838-20-0072 
Produkto tipas pagal REACH:  neorganinė vienakomponentė cheminė medžiaga 

 

1.2.  Medžiagos  ar  mišinio  nustatyti  naudojimo  būdai  ir nerekomenduojami  naudojimo  būdai: 
plataus pramoninio panaudojimo cheminė medžiaga, naudojamas įvairiose chemijos pramonės srityse, 
vandens paruošimui, įvairiose kitose srityse. 

 

Nustatyti naudojimo būdai: 

- tarpinė cheminė medžiaga neorganinių ir organinių cheminių medžiagų, įskaitant trąšas, 
gamybai; 
- pagalbinė medžiaga technologiniuose procesuose, katalizatorius, džiovinimo agentas, pH 
reguliatorius, įskaitant naudojimą   vandens   ir  technologinio vandens,  naudojamo 
energetikoje, paruošimą; 
- mineralų bei rūdų ekstrahavimui bei apdorojimui; 
- paviršių apdorojimui, gryninimui ir ėsdinimui; 
- naudojimas elektrolitiniuose procesuose; 
- dujų valymui, praplovimui ir išmetamųjų dujų valymui; 
- elektrolito sieros rūgšties baterijų (akumuliatorių) gamybai; 
- laboratorinis reagentas; 
- pramoninių valiklių komponentas; 
- maišymas, paruošimas, cheminių mišinių ruošimas ir perfasavimas. 

 

Naudojimo sritys, produktų, procesų kategorijos ir kita informacija, susijusi su nustatytais 
naudojimo būdais, nurodyti šio saugos duomenų lapo 16-e skirsnyje. Nerekomenduojamų naudojimo būdų 
cheminės saugos ataskaitoje nėra numatyta. 

1.3.  Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją: 

Importuotojas / platintojas: SIA "Eureco" 
Adresas: Vienibas gatve 109, Riga, LV-1058 
Telefonas: +371 26117792, faks.  
El. pašto adresas: eureco@eureco.lv 
Už SDL pildymą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: eureco@eureco.lv 

 

1.4. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą 
parą  Šiltnamių 29, LT-2043 Vilnius, mob. +370 687 53378, telefonas (8 5) 236 20 52, faksas (8 5) 236 21 
42, el. paštas info@tox.lt 

 
 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 
 

2.1.  Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
 

 

Cheminės  medžiagos klasifikavimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB 

Pavojingumo klasės ir kategorijos Pavojingumo frazių kodai Pastabos 

Skin Corr. 1A  Odos ėsdinimas/dirginimas, 1A kategorija H314 B 
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Versija:   3 

 

 

Pastaba: pavojingumo  frazių  tekstai  nurodyti  2.2. poskirsnyje,  konkrečios  ribinės  koncentracijos, 
pastabų reikšmės nurodomi 16 skirsnyje. 

 

 
2.2. Ženklinimo elementai 

Cheminės medžiagos ženklinimas pagal CLP reglamentą  1272/2008/EB (GHS ženklinimas): 
 

> 90% SIEROS RŪGŠTIS  (EB Nr. 231-639-5, CAS Nr. 7664-93-9, Indekso Nr. 016-020-00-8) 

Signalinis žodis: Dgr Pavojinga 
 

Pavojaus piktogramos: 
 
 
 
 

 
 
 

Pavojingumo frazės: 

GHS05 

 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
 

Atsargumo frazės: 

P260 Neįkvėpti garų/aerozolio 
P280 Mūvėti  apsaugines  pirštines  iš  butileno / dėvėti  apsauginius  drabužius  / 

naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 

P302+P350 PATEKUS  ANT  ODOS: Atsargiai  nuplauti  dideliu  kiekiu  muilo  ir 
vandens. 

P305+P351+P338 PATEKUS  Į  AKIS:  Kelias  minutes  atsargiai  plauti  vandeniu.  Išimti 
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau 
plauti akis. 

P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. 
P310 Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba 

kreiptis į gydytoją. 
P405 Laikyti užrakintą. 

 

Papildoma informacija apie pavojų: nėra 
 

 
2.3.  Kiti pavojai 

 

PBT ar vPvB kriterijai: neatitinka – neorganinė medžiaga. 
 

Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe:          pati   sieros   rūgštis   nedegi   ir 
nesprogi. Nelaki. Pavojų gali kelti reakcijos su kitomis cheminėmis medžiagomis ir mišiniais produktai. 
Ypatingai aktyviai reaguoja su šarmais. Reaguojant su metalais, išsiskiria vandenilis – gaisro ir sprogimo 
pavojus. Pasižymi dehidratuojančiomis savybėmis, dehidratacijos reakcijos metu organinės medžiagos 
apanglėja, reakcija egzoterminė, gali užsidegti. Maišoma su vandeniu, išskiria didelį šilumos kiekį. 

Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės:      lokalus   trumpalaikis   poveikis.   Patekus   ant 
dirvožemio, negrįžtamai pažeidžia augalus ir mikrofauną. Pakenkimas vandens ekosistemoms priklauso 
nuo patekusio produkto kiekio, jo praskiedimo ir vandens pH. Dėl stiprių dehidratuojančių koncentruotos 
sieros rūgšties savybių, augalai net gali apanglėti. 

 
 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
 

3.1. Cheminė medžiaga 
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Indekso Nr. 

 
CAS Nr. 

 
EB Nr. 

Cheminis 
pavadinimas 

Tarptautinė cheminė 
identifikacija pagal 

1272/2008/EB 

Koncen- 
tracija, 

masės % 
 

016-020-00-8 
 

7664-93-9 
 

231-639-5 ...% sieros rūgštis sulphuric acid ... % 
 

90 ÷ 99,5 

Empirinė (molekulinė) formulė:              H2SO4                                          Molekulinė masė:               98,08 
 

Kiti komponentai:    vanduo. Sudėtyje nėra priemaišų, kurios gali turėti įtakos produkto klasifikavimui. 
 

 
4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

 

4.1.  Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendra informacija:           visais   atvejais,   kai   kyla   abejonių   ar   pasireiškia   pakenkimo   sveikatai 
požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti 
ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją 
ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52. 

Patekimo į organizmą būdas: 

Įkvėpus:                  sieros rūgštis nelaki, garavimas intensyvėja šildant. Įkvėpus aerozolių, garų 
ar sieros  oksidų  dujų  nedelsiant  išeiti  ar išnešti  nukentėjusįjį  į tyrą orą, giliai  kvėpuoti  praplauti  nosį, 
skalauti burną, suteikti ramybę. Pusiau sėdima padėtis, vėsiu metu užkloti. Esant kvėpavimo sutrikimams, 
jei yra galimybė, duoti kvėpuoti deguonies, nedelsiant kviesti greitąją medicinos pagalbą. 

Patekus ant odos:   nuplauti  ir nurengti  suteptus rūbus, stengiantis  neprisiliesti  prie  jų  – mūvėti 
pirštines. Plauti odą vandeniu ne trumpiau kaip 10 minučių, dėti 2-3% geriamos sodos tirpalo kompresus, 
kreiptis į gydytoją. 

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie 
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Praskalauti akis specialiu akių plovimui skirtu rūgštis 
neutralizuojančiu skysčiu arba 2% geriamos sodos tirpalu. Toliau plauti akis vandeniu ne trumpiau kaip 10 
- 15 minučių. Skubiai kreiptis pagalbos į gydytoją. 

Prarijus:                 skalauti burną, išgerti 2 – 3 stiklines vandens. Jokiu būdu nesukelti vėmimo, 
neskirti aktyvuotos anglies. Išgerti kelis šaukštus augalinio aliejaus. Skubiai kreiptis į gydytoją. 

4.2.  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):                stipri rūgštis. Smarkiai nudegina 
odą ir pažeidžia akis. Patekus ant žmogaus odos, stipriai nudegina, pažeisti audiniai gali apanglėti. 
Patekusi į akis, gali negrįžtamai jas pažeisti. Prarijus net nedidelį kiekį, sukelia įvairaus stiprumo 
cheminius nudegimus burnoje, gerklėje ir skrandyje. Įkvėpus aerozolių, sukelia kvėpavimo takų 
nudegimus. Odos, kvėpavimo takų, virškinamojo trakto nudegimai dažnai jaučiami ne iš karto. Jie gali 

 

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą:                     patekus į akis  ar prarijus,  imtis  šiame  skyriuje  nurodytų pirmos  pagalbos 
priemonių ir visada kreiptis medicininės pagalbos. Nedelsiant kviesti gydytoją. Poveikis sveikatai turi būti 
vertinamas kaip ėsdinantis. Patekus ant odos ar į akis naudoti neutralizuojančias priemones. Prarijus, duoti 
išgerti 2-3% geriamos sodos tirpalo – mažais kiekiais, medikų priežiūroje,  nes skrandyje gali prasidėti 
egzoterminė  reakcija.  Nukentėjęs  žmogus turėtų būti  medikų  priežiūroje  mažiausiai  48 val.  Savalaikis 
odos nudegimų gydymas padeda išvengti sunkiai gydomų žaizdų atsiradimo. Odos nudegimams gydyti 
gali būti naudojamos priemonės, skirtos terminių odos nudegimų gydymui. 

 
 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1.  Gesinimo priemonės:      turi  būti  parenkamos įvertinant  aplink  sieros  rūgštį  esančių  ir degančių 
medžiagų savybes. Reaguodama su metalais ar jų oksidais išskiria sprogų vandenilį. Nenaudoti vandens, 
nes praskiesta sieros rūgštis aktyviai reaguoja su metalais, jų oksidais, išskirdama vandenilį, tirpdama 
vandenyje išskiria didelį šilumos kiekį. 
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5.2.  Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:   sieros  oksidai,  kitos  medžiagos  priklausomai 
nuo šalia esančių produktų. 

5.3.  Patarimai gaisrininkams:      jeigu neįmanoma talpų patraukti atokiau nuo liepsnos, talpas su sieros 
rūgštimi  vėsinti  vandens čiurkšle ar rūku. Vandens rūku sulaikyti  pavojingų dujų  sklidimą.  Specialios 
apsaugos priemonės gaisrininkams:         autonominiai kvėpavimo aparatai, nedegūs gaisrininkų rūbai. 

 
 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1.   Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: 
 

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:     išsiliejus    produktui,    nutraukti    bet    kokius 
darbus. Kuo greičiau išeiti iš avarijos vietos, vengiant bet kokio kontakto su išsiliejusiu produktu, stengtis 
neužlipti ant išsiliejusios rūgšties. 

6.1.2. Pagalbos teikėjams:             vengti   patekimo   ant   rūbų,  odos   ir  į  akis.   Užtikrinti 
maksimaliai galimą patalpų ventiliaciją. Naudoti asmenines apsaugines priemones. Pašalinti 
nesuderinamas  medžiagas  (žiūr.  10 sk.).  Pašalinti  bet  kokius  uždegimo,  kibirkščių  šaltinius,  jeigu 
išsiliejusi rūgštis  kontaktuoja su metaliniais paviršiais. Neliesti  pažeistų talpų be asmeninių apsauginių 
priemonių.  Rūgštis  lengvai  įsigeria  į porėtus paviršius  (betoną,  medį)  ir ilgai  išlieka  pavojinga,  ardo 
betoną. Tokios  vietos  turi  būti  nedelsiant  neutralizuojamos.  Nedėvėti  medvilninių  rūbų, nes,  užtiškus 
rūgščiai, jie apanglėja ir suyra. Nepilti vandens ant išsiliejusios rūgšties. 

6.2.  Ekologinės atsargumo priemonės:    vengti   produkto  patekimo   į  dirvą,   vandens   telkinius, 
kanalizaciją. Išsiliejus dideliems kiekiams lauke, iš smėlio ar žemių supilti užtvaras, kad išsiliejusi rūgštis 
nesklistų, aptverti avarijos vietą, informuoti regiono aplinkos apsaugos departamentą, kviesti priešgaisrinę 
ir gelbėjimo tarnybą. 

6.3.  Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:    išsiliejusią  rūgštį  užpilti  neutralizuojančiomis 
medžiagomis – kalcinuota soda (natrio karbonatu), kreida, gesintomis kalkėmis. Jeigu jų nėra, sumaišyti 
su nedegiomis sorbuojančiomis medžiagomis (smėliu, diatomitu) ir susemti į sandarias plastikines talpas. 
Nenaudoti pjuvenų,  skudurų,  nes jie veikiami rūgšties apanglėja. Vietas, kur buvo išsiliejęs produktas, 
gerai nuplauti vandeniniu 3 – 5 % kalcinuotos sodos tirpalu, po to nuplauti vandeniu ir iššluostyti. Ypač 
kruopščiai plauti betonines, cementines grindis, kad būtų pilnai neutralizuota į jas įsigėrusi rūgštis. 

6.4.  Nuoroda į kitus skirsnius:                tinkamos    asmeninės    apsaugos    priemonės    nurodytos    8 
skirsnyje, atliekų šalinimas – žiūr. 13 skirsnį. 

 
 

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 

7.1.  Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:                naudoti      pagal      atitinkamos 
gamybos technologinį reglamentą. Technologinė įranga turi būti maksimaliai uždara. Ventiliacija turi 
užtikrinti, kad patalpose nebūtų viršijama kenksmingų medžiagų koncentracijos ribinis dydis darbo 
aplinkos ore. Perpakavimas turi būti atliekamas naudojant specialią įrangą, kuri turi užtikrinti minimalią 
išsiliejimo tikimybę, perpakuojama medžiaga turi nesitaškyti. Vengti kontakto  su oda, drabužiais, ypač 
saugotis, kad nepatektų ant veido ir į akis. Dirbant nerekomenduojama dėvėti medvilninių rūbų, nes ant jų 
užtiškus rūgščiai, net praskiestai, medvilnė apanglėja. Jei drabužiai susitepė, skubiai juos nusivilkti ir 
pažeistą odos vietą plauti vandeniu. Išplauti išteptus drabužius. Skiedžiant atsargiai pilti rūgštį į vandenį. 
Draudžiama vandenį pilti į rūgštį. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose. Plauti rankas po naudojimo. 
Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiimti užterštas apsaugos priemones prieš įeinant į valgymui skirtas 
zonas. 

7.2.  Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:                   sausos  vėdinamos 
patalpos. Sieros rūgštis labai higroskopiška – talpos turi būti sandariai uždarytos. Galima laikyti 
nešildomose  patalpose,  lauke  po pastoge,  apsaugančia  nuo atmosferos  kritulių poveikio  ir tiesioginių 
saulės spindulių. Tarą apsaugoti nuo fizinio apgadinimo. Vengti, kad į rūgštį patektų vanduo, bet kokios 
pašalinės medžiagos. 
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Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos - degios skystos medžiagos, bet kokių 
dujų balionai, metalai, metalų oksidai, organinės užsidegančios medžiagos, amoniako vanduo. 
Nerekomenduojama  kartu sandėliuoti  bet  kokių  cheminių  produktų metalinėje  taroje.  Tinkama  tara - 
polietileniniai  ar polipropileniniai bakeliai, konteineriai, talpos iš koncentruotai sieros rūgščiai atsparaus 
nerūdijančio  plieno,  stikliniai  buteliai,  apsaugoti  nuo sudaužymo. Praskiestos  rūgšties  negalima  laikyti 
jokiose metalinėse talpose. Sandėliavimo vietoje turi būti neutralizuojančių medžiagų – kalcinuotos sodos, 
kreidos, gesintų kalkių. 

7.3.  Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)           nurodyti poskirsnyje 1.2 ir 16 skirnyje. 
 
 

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 

8.1.  Kontrolės parametrai:          cheminės medžiagos ribinis dydis darbo aplinkos ore - HN 23:2011 
duomenys: 

 

 
 

Cheminė medžiaga 

Ribinis dydis  

 
*Pasta- 
bos 

Ilgalaikio 
poveikio ribinis 
dydis (IPRD) 

Trumpalaikio 
poveikio ribinis 
dydis (TPRD) 

Neviršytinas 
ribinis dydis 

(NRD) 

Pavadinimas CAS Nr. mg/m3
 ppm mg/m3

 ppm mg/m3
 ppm 

Sieros rūgštis (rūkas) 7664-93-9 0,05 - 3 - - - 1) 

Sieros dioksidas (SO2) 7446-09-5 5 2 -   13 5 Ū 

* Ū – ūmus poveikis. 1) - Renkantis tinkamą poveikio stebėsenos modelį turi būti atsižvelgiama į galimus 
apribojimus ir trukdžius, galinčius kilti, kai esama kitų sieros junginių. Rūkas (migla) apibrėžiamas kaip 
įkvepiama dalis. 

Sieros trioksidui (SO3) ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore HN 23:2011. Sieros trioksidas, reaguodamas su 
oro drėgme sudaro sieros rūgštį. 

DNEL  - išvestinės  (apskaičiuotosios)  ribinės  poveikio  nesukeliančios  vertės (Derived-No- 
Effect-Levels) 

 

Darbuotojams: 

- DNEL - poveikis per odą:             sieros  rūgšties  poveikis  odai  yra  lokalus  dirginantis  arba 
ėsdinantis, net patekus ant odos minimaliam kiekiui.  Įrodymų dėl sisteminio poveikio nėra. DNEL vertės 
neapskaičiuojamos. 

- DNEL - ūmus lokalus poveikis įkvėpus: 0,1 mg/m³; 
- DNEL - ilgalaikis lokalus poveikis įkvėpus: 0,05 mg/m³;.

 

- DNEL – ūmus ar ilgalaikis sisteminis poveikis įkvėpus: sisteminio poveikio nėra. 
- DNEL - poveikis prarijus:            poveikis  yra lokalus  ėsdinantis,  net prarijus  minimalų kiekį. 

DNEL vertės neapskaičiuojamos. 
DNEL - vartotojams (plačiajai visuomenei):     Vartotojai (plačioji visuomenė) neturi tiesioginio sieros 
rūgšties poveikio, nes ji yra pilnai sunaudojama technologiniuose procesuose arba perdirbama. Išmetimai į 
atmosferą minimalūs. Gaminiai, pvz, akumuliatoriai, yra sandarūs ir iš jų sieros rūgštis neišsiskiria. Todėl, 
vartotojams rizikos apibūdinimas nereikalingas, DNEL vertės nenustatinėjamos. 

 
PEC - prognozuojama koncentracija aplinkoje (Predicted Environmental Concentrations) 
PNEC - prognozuojama neveiki koncentracija (Predicted No Effect Concentration) 

Pateikiamos PEC / PNEC vertės, nustatytos įvertinus galimus poveikius aplinkai pagal visus nustatytus 
įvertinus visus sieros rūgšties naudojimo būdus. 

 

Aplinka PEC, mg/l PNEC, mg/l PEC/PNEC 
Gėlas vanduo 7.6 x 10-4

 0.0025 0.304 
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Jūros vanduo 6.19 x 10-5
 0.00025 0.246 

Nuosėdos (gėlas vanduo) 4.9 x 10-5
 0.002 0.0245 

Nuosėdos (jūros vanduo): 6.9 x 10-6
 0.002 0.0034 

Žemės ūkio dirvožemis 5.2 x 10-3
 nenustatytas -- 

Pievų dirvožemis 9.3 x 10-3
 nenustatytas -- 

Nuotekų valymo įrenginiai 0 8.8 0 
 

8.2.  Poveikio kontrolė 

8.2.1.  Atitinkamos techninio valdymo priemonės:           gera   patalpų   ventiliacija,   vengti   išsiliejimo. 
Vengti bet kokio kontakto  su šia medžiaga. Technologinė įranga turi būti maksimaliai uždara. Daugiau 
informacijos pateikiama poveikio scenarijuose. 

 

8.2.2.  Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga 

a) akių ir (arba) veido apsauga:  hermetiški     apsauginiai     akiniai,    apsauginiai    skydeliai. 
Patikimiausia naudoti kaukes kvėpavimo takų apsaugai. 

b) odos apsaugą: apsauginės pirštinės pagal LST EN 374-1, atsparios rūgštims, 
ypač – koncentruotai sieros rūgščiai, iš PVC, butilinės, chloropreninės ar  nitrilinės gumos. Būtina įvertinti 
pirštinių gamintojo nurodomą prasiskverbimo laiką. Nuolat dirbant su sieros rūgštimi turi būti naudojamos 
pirštinės, kurių prasiskverbimo laikas – ne mažiau 6 val. Kitos odos apsauginės priemonės - kojų apsauga 
- guminiai, rūgštims atsparūs batai. Apsauginiai rūgštims atsparūs drabužiai, būtina guminė prijuostė. 
Nedėvėti medvilninių rūbų ar rūbų, kuriuose yra viskozinio pluošto -  užtiškusi sieros rūgštis “pradegina” 
– rūbai apanglėja ir suyra. 

c) kvėpavimo organų apsauga:     apsisaugojimui nuo aerozolių, garų ir sieros oksidų  turi  būti 
naudojamos puskaukės su filtru, apsaugančiu nuo kenksmingų neorganinių rūgščių dujų ar garų ar skystų 
aerozolių – E1P2SL pagal LST EN 141 ir LST EN 143, filtruojamosios puskaukės su vožtuvais apsaugai 
nuo dujų ir dalelių FFE1P2 pagal LST EN 405. 

d) apsauga nuo terminių pavojų: terminiai   pavojai   kyla   skiedžiant   rūgštį   vandeniu   arba 
reaguojant su organinėmis medžiagomis, o taip pat naudojant karštą sieros rūgštį. Rekomenduojama 
papildomai mūvėti apsaugines pirštines, apsaugančias nuo terminių pavojų. 

 

8.2.3.  Poveikio aplinkai kontrolė;:           vengti išsiliejimo, patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, 
ant dirvožemio. Neutralizacijai naudoti kreidą, kalkes. Technologinių procesų metu susidarančios nuotekos 
turi būti neutralizuojamos, kontroliuojant jų pH. Išmetamos į atmosferą dujos ir garai, susidarantys 
technologinių procesų metu, turi būti filtruojami ir valomi, kontroliuojama jų sudėtis. 

 
 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1.  Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 

a) išvaizda: aliejaus klampumo skystis, bespalvis arba gelsvas 
b) kvapas: be kvapo 
c) kvapo atsiradimo slenkstis; netaikoma 
d) pH: < 1 (5 % tirpalo) 
 
 
 

 
e) lydymosi/užšalimo temperatūra: 

priklauso nuo koncentracijos: 
100 % nuo 10.4 iki 10.94 oC 
98 % nuo -1.11 iki 3.0 oC 
96 % nuo -13.89 iki -10 oC 
93 % nuo -32.0 iki -29.44 oC 
83 % 7.56 oC 
77 % nuo -15 iki -11.39 oC 
65 % -36.78 oC 
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f) pradinė virimo temperatūra ir virimo 
temperatūros intervalas: 

priklauso nuo koncentracijos: 
100 % 290 oC 
98 % nuo 310 iki 335 oC 
96 % 330 oC 
77 % 365 oC 
70 % 163 oC 

g) pliūpsnio temperatūra: netaikoma
h) garavimo greitis (n-butilacetatas =1): duomenų nėra, rūgštis mažai laki 
i) degumas (kietų medžiagų, dujų): netaikoma 
j) viršutinė (apatinė) degumo riba ar 
sprogstamumo ribinės vertės: 

netaikoma 

 

k) garų slėgis 20 oC temperatūroje: 
0,006 kPa (90 % koncentracijos 20 oC 
temperatūroje) 

l) garų tankis (oras = 1): ~ 3,4 
 
 
 
 
 
 
m) santykinis tankis: 

priklauso nuo koncentracijos: 
70 % 1.615 
77 % 1.698 
90 % 1.8144 
92 % 1.8240 
94 % 1.8312 
96 % 1.841 
96 % 1.8355 
98 % 1.841 
98 % 1.8361 
100 % 1.8305 

n) tirpumas: vandenyje tirpsta bet kokiu santykiu, ardo riebalus 
o) pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis 
/vanduo: 

netaikoma – neorganinė medžiaga 

p) savaiminio užsidegimo temperatūra: netaikoma 
q) skilimo temperatūra: tikslių duomenų nėra, priklauso nuo koncentracijos
r) klampa: 22,5 mPa • s (95 % koncentracijos 20oC temp.) 
s) sprogstamosios (sprogiosios) savybės: nepriskiriama prie sprogių cheminių medžiagų 
 

t) oksidacinės savybės: 
nepriskiriama prie cheminių medžiagų, 
pasižyminčių oksiduojančiomis savybėmis. 

9.2.  Kita informacija: 
 

Disocijacijos konstanta pKa:  1,92 
 
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1.  Reaktingumas:                               stipri  rūgštis.  Aktyviai  reaguoja  su  metalais,  jų  oksidais  ir 
hidroksidais, net druskomis. Ypač aktyviai su metalais reaguoja praskiesti tirpalai. Reaguoja su 
organinėmis  medžiagomis  – vyksta jų  dehidratacija,  celiuliozės  turintys  gaminiai  (mediena,  medvilnė, 
popierius) apanglėja. 

10.2.  Cheminis stabilumas:                     sieros  rūgštis  stabili  normaliomis  aplinkos  ir numatomomis 
sandėliavimo ir tvarkymo temperatūros ir slėgio sąlygomis. 

10.3.  Pavojingų reakcijų galimybė:        reaguojant    su    organinėmis    degiomis    medžiagomis    – 
dehidratacijos metu išsiskiria šiluma – užsidegimo pavojus.  Maišant su vandeniu - egzoterminė reakcija. 
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10.4.  Vengtinos sąlygos:    įkaitimas, oro drėgmė (sieros rūgštis higroskopiška, aktyviai sugeria drėgmę 
iš oro), užteršimas pašalinėmis medžiagomis. Šarmai, metalai, vanduo, organinės degios medžiagos, 
redukuojančiomis savybėmis pasižyminčios medžiagos. Šildant virš 200°C išsiskiria sieros trioksido (SO3) 
garai, kurie ore reaguoja su oro drėgme, sudarydami baltą sieros rūgšties rūką. 

 

10.5.  Nesuderinamos medžiagos:            metalai, šarmai, metalų oksidai, organinės medžiagos. 
 

10.6.  Pavojingi skilimo produktai: ypač  degus  ir  sprogus  vandenilis  (dujos),  kuris  išsiskiria 
rūgščiai reaguojant su metalais ar jų oksidais. Terminės destrukcijos metu – sieros trioksidas ir dioksidas. 

 
 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 
 

11.1.  Informacija apie toksinį poveikį 
 

Pavojingumo klasės 

a)  ūmus toksiškumas:                 stiprus ardantis poveikis pasireiškia greičiau, nei toksiškumas. 
Dėl žinomo sieros rūgšties ėsdinančio poveikio, ūmaus toksiškumo bandymai su gyvūnais paskutiniu metu 
neatliekami. Dažniausiai sieros rūgščiai pateikiami šie bandymų su gyvūnais duomenys: 

Prarijus, LD50 -  2140 mg/kg, žiurkės (OECD 401 identiškas metodas). 
Per odą, LD50 -  Sukelia   negrįžtamus   odos   pažeidimus,   bet   neturi   toksinio 

poveikio, LD50 vertės \nenustatytos. 
Įkvėpus aerozolių, LC50 – 375 mg/m³, žiurkės (OECD 403 metodas); 

0,85 mg/l/4h, 0,6 mg/l/6h, pelės (OECD 403 metodas). 
 

Kadangi sulfato jonų toksiškumas mažas, o sieros stiprus ardantis poveikis lemia poveikį 
organizmui, laikoma, kad sieros rūgštis neatitinka klasifikavimo pagal toksiškumą kriterijų. 

b)  odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: stiprus  ėsdinantis  poveikis,  smarkiai  nudegina 
odą.  

c)  didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:  stiprus ėsdinantis poveikis, 
negrįžtamai pažeidžia akis. 

d)  kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:      remiantis    turimais    duomenimis,    cheminė 
medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

e)   mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:     remiantis    turimais    duomenimis,    cheminė 
medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

f)   kancerogeniškumas:               remiantis turimais duomenimis, cheminė medžiaga neatitinka 
klasifikavimo kriterijų. 

g)  toksiškumas reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, cheminė medžiaga neatitinka 
klasifikavimo kriterijų. 

h)  STOT - specifinis  toksiškumas  konkrečiam  organui  (vienkartinis  poveikis:         sieros 
rūgščiai nenustatytas, remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

i)  STOT - specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)      sieros rūgščiai 
nenustatytas, remiantis turimais duomenimis, cheminė medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

j)   aspiracijos pavojus: sieros rūgščiai netaikoma 
 

Informacija  apie  tikėtinus  poveikio  būdus, su fizinėmis,  cheminėmis  ir toksinėmis  savybėmis  susiję 
simptomai: 

Įkvėpus garų šildant, aerozolių ar rūko:            dirginantis     ar     net     ėsdinantis     poveikis. 
Nudegimo jausmas, sunkus ir padažnėjęs kvėpavimas, galvos skausmas, svaigimas, gerklės perštėjimas. 
Simptomai gali atsirasti, po tam tikro laiko. Gali sukelti plaučių edemą. 

Patekus ant odos:   stiprūs cheminiai nudegimai, pūslės, net odos apanglėjimas. 
Patekus į akis:        skausmas,  ašarojimas,   regėjimo   sutrikimai,   negrįžtamai   pažeidžia   akis, 

apakimo rizika! 
Prarijus:                 burnos,  krūtinės,   pilvo   skausmai,   rijimo  sutrikimai,   seilėtekis,   burnos 

išopėjimas, virškinimo trakto nudegimai. Stemplės ir skrandžio perforacijos rizika. 
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Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga:        nuolat     ilgai 
būnant patalpose,  kur garų koncentracija  viršija  nustatytus ribinius  dydžius,  gali  išsivystyti  nuolatiniai 
gerklės skausmai, nosies kraujavimas, lėtinis bronchitas, prasidėti dantų erozija. 

 

 
12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1.  Toksiškumas:           lokalus poveikis. Kadangi sulfato jonai nėra toksiški vandens organizmams, 
jų visada yra vandenyje, ypač jūros, toksiškumą vandens organizmams lemia ne tiek vandenyje esantis 
sieros rūgšties kiekis, bet vandens pH. Ypatingas pavojus žuvims, dafnijoms, dumbliams kyla, kai 
vandens pH mažesnis nei 3,5. Sieros rūgštie toksiškumas vandens organizmams: 

- Žuvys, trumpalaikis poveikis, LC50 = 16 mg/l/ 96 h gėlame vandenyje (Lepomis macrochirus); 
- Žuvys, ilgalaikis poveikis, EC10/LC10  ar NOEC = 0,025 mg/l gėlame vandenyje; 
- Bestuburiai, trumpalaikis poveikis, EC50 = > 100 mg/l 48 h gėlame vandenyje (Daphnia magna); 
- Bestuburiai, ilgalaikis poveikis, EC10/LC10  ar NOEC = 0,15 mg/l gėlame vandenyje; 
- Dumbliai, ilgalaikis poveikis, EC10/LC10  ar NOEC = 100 mg/l gėlame vandenyje; 
- Mikroorganizmai, EC10/LC10  ar NOEC = 26000 mg/l gėlame vandenyje. 

12.2.  Patvarumas ir skaidomumas:        vandenyje   disocijuoja,  išsisklaido,   reaguoja   su  vandenyje 
ištirpusiais karbonatais ir neutralizuojasi. 

12.3.  Bioakumuliacijos potencialas:        netaikoma. 
 

12.4.  Judumas dirvožemyje:                   lokalus  poveikis,  sieros  rūgštis  dirvožemyje  praskiedžiama 
jame  esančiu  vandeniu,  reaguodama   su  karbonatais  neutralizuojasi,  patekimo  gruntinius  vandenis 
tikimybė maža. 

12.5.  PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: netaikoma – neorganinė medžiaga. 
 

12.6.  Kitas nepageidaujamas poveikis:   labai pavojinga augalams ir dirvožemio gyvūnams – lokalus 
poveikis išsiliejimo vietoje. 

 
 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1.  Atliekų tvarkymo metodai:            draudžiama sieros rūgšties atliekas išleisti į kanalizaciją, pilti į 
vandens telkinius, ant dirvožemio. Atliekos šalinamos kaip pavojingos pagal vietos reikalavimus. Atliekų 
kodas: 06 01 01 - sieros rūgštis ir sulfitinė rūgštis. Pavojingumą lemiančių savybių kodas: H8 - Ėdžios. 
Rūgšties atliekos turi būti atsargiai neutralizuojamos kalkėmis, kreida ar kalcinuota soda. Išplautos 
pakuotės gali būti naudojamos pakartotinai. 

 
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (RID/ADR) 
 

14.1. JT numeris: 1830  
 
 
 
 
 

Pavojaus 
ženklas 

14.2. JT teisingas krovinio 
pavadinimas: 

SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau 
kaip 51% rūgšties 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė: 8; Pavojaus identifikacijos numeris: 80; 
Klasifikacinis kodas: C1 

14.4. Pakuotės grupė: II 
14.5. Pavojus aplinkai: netaikoma. 

14.6.  Specialios atsargumo priemonės naudotojams:   transporto priemonėje  privalo  būti  kvėpavimo 
takų ir odos apsaugos priemonės, nurodytos 8 skirsnyje. Talpos su rūgštimi turi būti sandariai uždarytos, 
sukrautos taip, kad būtų išvengta jų mechaninio apgadinimo rizikos. Rekomenduojama turėti 
neutralizavimo priemonių. Autocisternos turi būti specialiai skirtos sieros rūgšties gabenimui. 

14.7. Nesupakuotų  krovinių  vežimas  pagal  MARPOL  73/78 II priedą  ir IBC  kodeksą:       pagal 
numatytą tiekimą rinkai - netaikoma. 
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 
 

15.1.  Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 
18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis 
Europos  cheminių  medžiagų  agentūrą,  iš  dalies  keičiantis  Direktyvą  1999/45/EB bei  panaikinantis 
Tarybos  reglamentą  (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 (Europos 
Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29 ). 
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH). (OL 2010, L 133/1, p.1). 
- 2015 m. gegužės  28 d. Komisijos  reglamentas  (ES) 2015/830, kuriuo  iš  dalies  keičiamas  Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2015, L132/8). 
- 2008 metų gruodžio  16 dienos  Europos Parlamento  ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis 
Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 
353, p.1) 
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (2015-01-01redakcija). 
- HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo 
bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos   ir darbo 
ministro 2011 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-824/A1-389, Žin., 2011, Nr. 112-5274). 
- Pakuočių  ir pakuočių  atliekų  tvarkymo taisyklės  (Patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro 
2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503). 
- Atliekų tvarkymo taisyklės. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 
gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. Nr. 57-2721). 
-  Darbuotojų   aprūpinimo  asmeninėmis   apsauginėmis   priemonėmis   nuostatai.   (Patvirtinta   Lietuvos 
Respublikos  socialinės  apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu  Nr. A1-331, Žin., 
2007, Nr123-5055). 

 
15.2. Cheminės saugos vertinimas:           atliktas. 

 

 
16 SKIRSNIS. Kita informacija 

 

Žymenų, nurodytų 2.1. poskirsnyje išaiškinimai, nenurodyti 2.2. poskirsnyje: 

B pastaba :       Kai  kurios cheminės medžiagos (rūgštys,  bazės ir kt.) pateikiamos į rinką kaip 
įvairios koncentracijos vandens tirpalai, kuriuos reikia klasifikuoti ir ženklinti 
skirtingai, nes skiriasi skirtingos koncentracijos tirpalų keliamas pavojus. 

 

Konkrečios ribinės koncentracijos mišinių ir tirpalų klasifikavimui 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15% 
Eye Irrit. 2; H319: 5% ≤ C < 15% 
Skin Irrit. 2; H315: 5% ≤ C < 15% 

 
 

Pavojingumo klasės ir kategorijos Pavojingumo frazės 

Skin Corr. 1A  Odos ėsdinimas/dirginimas, 
1A kategorija 

H314 Smarkiai nudegina odą ir 
pažeidžia akis. 

Eye Irrit. 2 Smarkus akių pažeidimas/dirginimas,
2 kategorija 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

Skin Irrit. 2 Odos ėsdinimas/dirginimas, 
2 kategorija 

H315 Dirgina odą. 
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Reikalavimai darbuotojams, reikalingi norint užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą: 
- darbuotojai turi būti maksimaliai apsaugoti nuo tiesioginio kontakto su sieros rūgštimi; 
- darbuotojai, kurie turi tiesioginį kontaktą (ima mėginius, perpylinėja, perpakuoja, transportuoja) turi 

būti  aprūpinti  reikalingomis  asmeninėmis  apsauginėmis  priemonėmis  ir gerai  apmokyti,  kaip  elgtis  su 
sieros rūgštimis, tame tarpe ir ekstremaliais atvejais; 

- su sieros rūgštimis negali dirbti jaunesni, nei 18 metų asmenys; 
 

 
Sieros rūgšties (REACH registracijos Nr.: 01-2119458838-20-0072) nustatyti naudojimo būdai 

 

 

Poveikio scenarijaus (PS Nr.) ir 
naudojimo būdas / sritis 

 

Naudojimo 
sektoriaus 
kategorija 

Produkto 
kategorija 

 
Proceso kategorija 

 

Išsiskyrimo 
į aplinką 
kategorija 

 
 
PS 1:  Sieros rūgšties gamyba 

    PROC01; PROC02; 
PROC03; PROC04; 
PROC08a;PROC08b; 
PROC09 

 
 
ERC01 

PS 2:     Naudojimas kaip tarpinės 
cheminės medžiagos neorganinių ir 
organinių cheminių medžiagų, 
įskaitant trąšas, gamybai 

 

SU3; SU4; 
SU6b; SU8; 
SU9; SU14 

 
PC19 

PROC01; PROC02; 
PROC03; PROC04; 
PROC08a; PROC08b; 
PROC09; 

 
 
ERC06a 

PS 3:  Naudojimas: pagalbinė 
medžiaga technologiniuose 
procesuose, katalizatorius, 
džiovinimo agentas, pH 
reguliatorius. 

 

SU3; SU4; 
SU5; SU6b; 
SU8; SU9; 
SU11; SU23 

 
PC20 

PROC01; PROC02; 
PROC03; PROC04; 
PROC08a; PROC08b; 
PROC13 

 

 
ERC06b 

PS 4:  Naudojimas mineralų bei 
rūdų ekstrahavimui bei 
apdorojimui 

 

SU2a; SU3; 
SU14 

PC20; 
PC40 

PROC02; PROC03; 
PROC04 

 

ERC04; 
ERC06b 

 

PS 5:  Naudojimas paviršių 
apdorojimui, gryninimui ir 
ėsdinimui 

 

SU2a; SU3; 
SU14; SU15; 
SU16 

PC14; 
PC15 

PROC01; PROC02; 
PROC03; PROC04; 
PROC08a; PROC09; 
PROC08b; PROC13 

 
 
ERC06b 

 

PS 6:  Naudojimas 
elektrolitiniuose procesuose 

 

SU3; SU14; 
SU15; SU17 

PC14; 
PC20 

PROC01; PROC02; 
PROC08b; PROC09; 
PROC13 

 

ERC05; 
ERC6b 

PS 7:  Naudojimas dujų valymui, 
praplovimui ir išmetamųjų dujų 
valymui 

 
SU3; SU8 PC20 

PROC01; PROC02; 
PROC08b 

 
ERC07 

 

PS 8:  Naudojimas sieros rūgšties 
baterijų (akumuliatorių) gamybai 

 
SU3  

PC0 - kiti 
[UCN 
kodas 
E10100 
(elektroli- 
tai)] 

PROC02; PROC03; 
PROC04; PROC09 

 

ERC02; 
ERC05 

PS 9:  Naudojimas sieros rūgšties 
yra baterijų (akumuliatorių) 
priežiūrai 

 
SU22 PROC19 

 

ERC08b; 
ERC09b 

PS10: Sieros rūgšties baterijų 
perdirbimas 

 
SU3 

PROC02; PROC04; 
PROC05; PROC08a 

 
ERC01 

PS 11: Sieros rūgšties baterijų 
naudojimas 

 

SU21 
AC3 
(gaminys) 

PROC - nėra, nes 
naudoja vartotojai 

 

ERC09b 
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PS 12: Naudojimas laboratorijose 
 

SU22 PC21 PROC15 
ERC08a 
ERC08b 

 

PS 13 Naudojimas valymui 
pramonėje (pramoninių valiklių 
komponentas) 

 
 
SU3 

 
PC35 

PROC02; PROC05; 
PROC08a; PROC08b; 
PROC09; PROC10; 
PROC13 

 
ERC08a; 
ERC08b 

 

PS 14 Maišymas, preparatų 
gamyba ir perpakavimas 

 
SU3; SU10 

  PROC01; PROC03; 
PROC05; PROC08a; 
PROC08b; PROC09 

 
ERC02 

 
Cheminės medžiagos naudojimo sektoriaus kitų kategorijų, santrumpų išaiškinimas. Jos parinktos 
remiantis REACH rekomendaciniu dokumentu: 

 

Informacijai keliamų reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo rekomendacijos 
R.12 skyrius : Naudojimo aprašų sistema 
Nuoroda: ECHA-2010-G-05-LT 
Išleidimo data: 2010 3 22 
© Europos cheminių medžiagų agentūra, 2010. 
Šiuos rekomendacinius dokumentus galima rasti Europos cheminių medžiagų agentūros svetainėje: 

 

http://echa.europa.eu/reach_lt.asp 
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_lt.htm 

 

 
Naudojimo sektoriaus kategorijos (SU) 

 

Pagrindinis aprašas: pagrindinės vartotojų grupės 
 

SU 3 Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose* naudojimas pramonės gamybos 
vietose 

SU 21 Naudotojams: privatus būstas (= plačioji visuomenė = vartotojai) 

SU 22 Profesionalus  naudojimas:  viešoji  erdvė  (administracija,  švietimas,  pramogos,  paslaugos, 
amatininkai) 

Papildomas aprašas: galutinio naudojimo sektoriai 
 

SU2a Kasyba (išskyrus ofšorinės pramonės šakas) 

SU4 Maisto produktų gamyba 

SU 5 Tekstilės, odos, kailių gamyba 

SU6b Medienos masės, popieriaus ir popieriaus produktų gamyba 

SU 8 Didelio masto cheminių produktų gamyba (įskaitant naftos produktus) 

SU 9 Grynųjų cheminių medžiagų gamyba 

SU 10 Preparatų formulavimas [maišymas] ir (arba) perpakavimas (išskyrus lydinius) 

SU11 Gumos produktų gamyba 
SU14 Pagrindinių metalų gamyba (įskaitant lydinius) 

SU15 Produktų iš metalinių komponentų gamyba, išskyrus mechanizmus ir įrangą 

SU16 Kompiuterių, elektroninių ir optinių produktų, elektros įrangos gamyba 
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SU17 Bendroji gamyba, pvz., mechanizmai, įranga, transporto priemonės, kita transporto įranga 

SU23 Elektros, garų, dujų, vandens tiekimas ir nuotekų perdirbimas 

Cheminio produkto kategorijoc (PC) - rinkos sektoriaus kategorijos (tiekimo lygmenyje) visiems 
vartotojams (darbuotojai ir vartotojai) 

 

PC14 Metalinio paviršiaus apdorojimo produktai, įskaitant galvaninius ir galvanizuotus produktus 

PC15 Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai, Kaip pavyzdžiui, sienų ruošimas dažymui. 

PC19 Tarpinės cheminės medžiagos 

PC20 Produktai, pvz., pH reguliatoriai, flokuliantai, nusodikliai, neutralizavimo priemonės. Ši 
kategorija apima chemijos pramonėje naudojamas apdorojimo technikas. 

PC21 Laboratoriniai chemikalai 

PC35 Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu) 

PC40 Išskyrimo (išgavimo) medžiagos 

Gaminio kategorija, išsiskyrimas nenumatomas (AC) 
 

AC3 Elektros elementai ir akumuliatoriai 
 

Proceso kategorijos [PROC] 
 

PROC1 Naudojama uždarame procese,  poveikis nenumatomas 

PROC2 Naudojama uždarose nepertraukiamuose pramonės procesuose, poveikis pasitaiko kartais ir 
yra kontroliuojamas 

PROC3 Naudojama uždarame periodinės gamybos procese (sintezė arba preparatų ruošimas) 

PROC4 Naudojama periodinės gamybos ir kituose procesuose (pvz., sintezės), kur yra poveikio 
galimybė 

PROC5 Maišymas ir sumaišymas periodinės gamybos procesuose, gaminant preparatus* ir gaminius 
(kelių etapų ir (arba) žymus kontaktas) 

PROC8a Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir 
(arba) dideles talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje 

PROC8b Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir 
(arba) dideles talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 

PROC9 Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, 
įskaitant svėrimą) 

PROC10 Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku 

PROC13 Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant 

PROC15 Laboratorinių reagentų naudojimas 

PROC19 Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik individualios saugos priemones 

Išsiskyrimo į aplinką kategorijos (ERC) 
 

ERC1 Cheminių medžiagų gamyba 
ERC2 Preparatų* ruošimas 
ERC4 Apdirbimo pagalbinių priemonių, netampančių sudedamosiomis gaminių dalimis, pramoninis 

naudojimas pramonės procesuose ar produktuose 
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ERC5 Pramoninis naudojimas įterpiant į arba ant matricos 

ERC6a Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita cheminė medžiaga (tarpinių cheminių 
medžiagų naudojimas) 

ERC6b Reaguojančių apdirbimo pagalbinių priemonių pramoninis naudojimas 

ERC7 Pramoninis cheminių medžiagų naudojimas uždarose sistemose 

ERC8a Plačiai paplitęs pagalbinių apdirbimo priemonių naudojimas uždarose patalpose, atvirose 
sistemose 

ERC8b Plačiai paplitęs reaguojančių cheminių medžiagų naudojimas uždarose patalpose, atvirose 
sistemose 

ERC9b Plačiai paplitęs cheminių medžiagų naudojimas atvirame ore, uždarose sistemose 

* Šiuose sąrašuose terminas „preparatas“ nebuvo pakeistas terminu „mišinys“. 
 

 
Saugos duomenų lapo papildomi pildymo šaltiniai: 

- cheminės medžiagos rizikos vertinimo ataskaita; 
- cheminės medžiagos gamintojų saugos duomenų lapuose pateikiama informacija. 

 
Peržiūrint, saugos duomenų lapas (2versija) papildytas REACH registracijos metu nustatytais naudojimo 
būdais, poveikio scenarijais, patikslinto fiziko – cheminės charakteristikos, nurodytos 8 skyriuje DNEL / 
PNEC vertės,  papildyti  ir patikslinti  visi  kiti skirsniai.  3 versija  parengta  atsižvelgiant  į reglamento 
453/2010/ES II  priedo  (830/2015/ES) reikalavimus saugos duomenų lapo pateikimui. Peržiūrint saugos 
duomenų lapą, patikslinti 2, 3, 9, 11, 15 ir 16 skirsniai. 

 
Priedai:         sieros rūgšties naudojimo poveikio scenarijai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su 
chemine medžiaga, mišiniu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį 
produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus 
papildyta atsiradus naujų duomenų apie chemines medžiagos poveikį sveikatai ir aplinkai, apie 
prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems  visiškai išvengti.  Saugos duomenų  lape pateikta 
informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, mišinio savybių. 

 

Saugos duomenų lapo pabaiga 
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Saugos duomen  lapas MSDL-018 
 (pagal reglamento 453/2010 (EB) – II pried ) 

1 lapas iš 13 lap  Versija: 3 
Pildymo data: 
2003 11 30 

Paskutinio  
perži r jimo data: 

2015 05 27 

 

-  

UAB “MARG NAS”, 
Ringuvos g. 53, LT-45245 Kaunas 

Tel.: (37) 49 10 79; faks.: (37) 49 10 80 
www.margunas.lt  

 
 
 
 
 
1.1. Produkto identifikatorius 

Chemin s medžiagos pavadinimas: 28 – 36 % DRUSKOS R GŠTIS 
CAS numeris: 7647-01-0 
EC numeris: 231-595-7 
REACH Registracijos numeris: 01-2119484862-27-XXXX 
Kiti pavadinimai (sinonimai): koncentruota druskos r gštis, vandenilio chlorido tirpalas ne mažiau 
28 %.  
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo b dai ir nerekomenduojami naudojimo b dai: 
Naudojama chemijos, maisto (maisto priedas E507), tekstil s, buitin s chemijos, celiulioz s ir 
popieriaus, gumos, vaist  pramon je, vandens filtr  regeneracijai, geriamojo vandens paruošimui, pH 
vert s reguliavimui. 
Nustatyti naudojimo b dai 
Medžiagos gamyba. Naudojimas kaip tarpin s chemin s medžiagos. Medžiag  ir mišini  
formulavimas ir (per) pakavimas. Pramoninis druskos r gšties ir formulavimo produkt  naudojimas. 
Profesionalusis druskos r gšties ir formulavimo produkt  naudojimas. Druskos r gšties ir 
formulavimo produkt  vartotoj  naudojimas. 
Nerekomenduojami naudojimo b dai 
Kiekvienas naudojimas, kurio metu susidaro aerozoliai, išsiskiria garai (>10ppm) ar yra tiesioginio 
kontakto su medžiaga rizika, jei personalas ned vi kauk s, aki  ir odos apsaugos priemoni . 
1.3. Išsami informacija apie Saugos duomen  lapo teik j  
Tiek jas: UAB “MARG NAS”  
El. pašto adresas: margunas@margunas.lt  
Už saugos duomen  lap  atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: zita@margunas.lt 
1.4. Pagalbos telefono numeris 
Lietuvos apsinuodijim  kontrol s ir informacijos biuras vis  par ,  Šiltnami  g. 29, LT-2043 Vilnius, 
telefonas: +370 (5) 2362052; el.paštas: info@tox.lt  
Bendrasis pagalbos telefonas: 112. 
 

 
 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas: 
Produkto apibr žimas: vienkomponent  chemin  medžiaga. 
Klasifikavimas pagal Reglament  (EB) Nr. 1272/2008 (GHS klasifikavimas): 
Met Corr.1;    H290; 
Skin Corr. 1B;   H314; 
STOT SE 3;    H335.  
Pastaba: pavojingumo klasi  tekstai ir kit  žymen  išaiškinimai pateikti 2 ir 16 skirsniuose. 
Konkre ios ribin s koncentracijos nurodomos 16 skirsnyje. 

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROV S ARBA MON S 
IDENTIFIKAVIMAS 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 
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2.2. Ženklinimo elementai 

Chemin s medžiagos ženklinimas pagal reglament  Nr. 1272/2008EB  (GHS ženklinimas): 

28 - 36% DRUSKOS R GŠTIS, CAS Nr. 7647-01-0, EB Nr. 231-595-7, Indekso Nr.  017-002-01-X 

Signalinis žodis:   Dgr Pavojinga 
Pavojaus piktogramos: 

  

 

 GHS05 GHS07  

Pavojingumo fraz s: 

H290 Gali sdinti metalus. 
H314 Smarkiai nudegina od  ir pažeidžia akis. 
H335 Gali dirginti kv pavimo takus. 

Atsargumo fraz s: 

P234   Laikyti tik originalioje talpykloje. 
P260   Ne kv pti dulki /d m /duj /gar /aerozolio.   
P280 M v ti apsaugines pirštines/d v ti apsauginius drabužius/naudoti aki  (veido) 

apsaugos priemones. 
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plauk ): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus 

užterštus drabužius. Od  nuplauti vandeniu/ iurkšle. 
P305+P351+P338 PATEKUS  AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti 

kontaktinius l šius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau 
plauti akis. 

P304+P340 KV PUS: Išnešti nukent jus j   gryn  or ; jam b tina ramyb  ir pad tis, 
leidžianti laisvai kv puoti. 

P309+P311 Esant s ly iui arba pasijutus blogai: Skambinti  APSINUODIJIM  
KONTROL S IR INFORMACIJOS BIUR  arba kreiptis  gydytoj . 

P501   Turin /talpykl  išpilti (išmesti) laikantis nacionalini  teis s akt  reikalavim . 

Papildoma informacija: netaikoma 

2.3. Kiti pavojai 
Medžiaga atitinka PBT medžiag  kriterijus pagal  
Reglamento 1907/2006 XIII priedo reikalavimus:  Ne.   
 
Medžiaga atitinka vPvB medžiag  kriterijus pagal  
Reglamento 1907/2006 XIII priedo reikalavimus: Ne.   
 
Kiti pavojai, ne takojantys klasifikavimo: Ži r. 10 skirsn  „Stabilumas ir reaktingumas“. 
 
 
 
 
3.1. Medžiagos 
Vienkomponent  chemin  medžiaga. 
Empirin  (molekulin ) formul : HCl 
Indekso Nr.: 017-002-01-X 

3 SKIRSNIS. SUD TIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAM SIAS DALIS 
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Molekulin  mas : 36,5 
 

Medžiaga Identifikatoriai % 
Klasifikacija pagal Reglament  

(EB) Nr.  1272/2008 
(CLP/GHS)   

Tipas 

Druskos 
r gštis 

EB Nr.: 231-595-7 
CAS Nr.: 7647-01-0 
Indekso Nr.: 017-002-01-X 

28-36 
Met. Corr. 1,  H290; 
Skin Corr. 1B,  H314; 
STOT SE 3, H335; 

[A] 

Pastaba: pavojingumo klasi  tekstai ir kit  žymen  išaiškinimai pateikti 2 ir 16 skirsniuose. 
 
Turimomis tiek jo žiniomis kit  papildom  komponent , takojan i  klasifikavim  ir ženklinim , 
n ra, tod l jie nenurodomi šiame skirsnyje. 
Tipai 
[A] Sud tin  dalis 
[B] Priemaiša 
[C] Stabilizuojantis priedas 
 
3.2. Mišiniai 
Netaikoma. 
 

 
 
 
4.1. Pirmosios pagalbos priemoni  aprašymas 
Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejoni  ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, 
nedelsiant kreiptis  gydytoj . Jei nukent jus sis prarad s s mon , negalima duoti nieko gerti ar d ti k  
nors  burn . tarus ar nusta ius apsinuodijim  šia medžiaga, b tina nedelsiant kreiptis  Apsinuodijim  
kontrol s ir informacijos biur  tel. (8~5) 236 20 52. 
kv pus: nedelsiant nutraukti kontakt  – išeiti ar išnešti nukent jus j   tyr  or , jei yra galimyb , duoti 

kv puoti deguonies, pusiau s dima pad tis, jei reikia - dirbtinis kv pavimas, ramyb . Jei tariama, kad 
gar  dar yra lik , gelb tojas privalo d v ti tinkam  kauk  arba autonomin  kv pavimo aparat . 
Atlaisvinti veržian ius drabužius. Nedelsiant kviesti gydytoj .  
Patekus ant odos: nedelsiant kreiptis pagalbos  gydytoj . Nurengti suteptus drabužius, gausiai plauti 
pažeistas odos vietas vandeniu su muilu ne trumpiau, kaip 10 minu i . Cheminius nudegimus turi 
skubiai gydyti gydytojas. Išplauti suteptus drabužius ir išvalyti batus. 
Patekus  akis: plauti akis ir veid  vandeniu, laikant pakeltus aki  vokus, ne trumpiau kaip 10 – 15 
minu i . Jei manoma, išimti kontaktinius l šius. Nedelsiant kviesti gydytoj . Cheminius nudegimus 
turi skubiai gydyti gydytojas. 
Prarijus: nedelsiant kreiptis  gydytoj . Praskalauti burn  vandeniu. Pašalinti dant  protezus, jei toki  
yra. Išvesti nukent jus j   gryn  or . Jei nukent j s asmuo yra s moningas, duoti gerti nedidel  kiek  
vandens. Negalima duoti gerti, jei nukent j s asmuo serga, nes v mimas gali b ti pavojingas. 
Negalima sukelti v mimo, nebent tai padaryt  medicinos personalas. Jei nukent j s vemia, galva 
tur t  b ti laikoma žemai, kad v malai nepatekt   plau ius. Cheminius nudegimus turi skubiai gydyti 
gydytojas. Niekada nieko neduoti praradusiam s mon  asmeniui. Jei asmuo neteko s mon s, kreiptis  
medikus nedelsiant. Laikyti atvirus kv pavimo takus. Atlaisvinti prigludusius drabužius, pavyzdžiui, 
apykakl , kaklaraišt , dirž . 
Apsauga pirmosios pagalbos teik jams: Negalima imtis joki  veiksm , jei tai kelia pavoj  
personalui ir neturint tam tinkamo pasiruošimo. Jei tariama, kad gar  dar yra lik , gelb tojas privalo 
d v ti tinkam  kauk  arba naudotis autonominiu kv pavimo aparatu. Pagalbos teik jui gali b ti 
pavojinga atlikti gaivinim  burna  burn . Išskalbti suteptus drabužius prieš juos apsivelkant, m v ti 
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tinkamas pirštines. 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis ( mus ir uždelstas) 
Galimas mus poveikis sveikatai 
Patekus  akis: smarkiai pažeidžia akis. 
kv pus: gali dirginti kv pavimo takus. 

Patekus ant odos: stipriai nudegina od . 
Prarijus: gali nudeginti burn , gerkl  ir skrand . 
Uždelstas poveikis 
Patekus  akis: Nepageidaujami simptomai gali b ti tokie: skausmas, ašarojimas, raudonis. 
kv pus: Nepageidaujami simptomai gali b ti tokie: kv pavimo tak  dirginimas, kosulys. 

Patekus ant odos: Nepageidaujami simptomai gali b ti tokie: skausmas ar dirginimas, raudonis, gali 
atsirasti p sl s. 
Prarijus: Nepageidaujami simptomai gali b ti tokie: skrandžio skausmai. 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatid liotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingum  
Gydyti simptomiškai. Prarijus ar patekus  kv pavimo takus dideliam kiekiui medžiagos, kreiptis 
pagalbos  apsinuodijim  specialist . 
Specialaus gydymo n ra. 

 

 
 
 
5.1. Gesinimo priemon s 
Tinkamos gaisro gesinimo priemon s: gaisro metu gesinimo priemon s turi b ti parenkamos 
vertinant aplink degan i  medžiag  savybes.  

Netinkamos gaisro gesinimo priemon s: nežinomos. 
5.2. Special s medžiagos ar mišinio keliami pavojai  
Gaisro metu gali susidaryti pavojingos dujos ar garai – vandenilio chloridas ir chloras. Kontakte su 
metalais, gali išsiskirti vandenilis (sprogimo pavojus!). Jei konteineriai ir rezervuarai su produktu yra 
arti ugnies - sprogimo pavojus d l padid jusio sl gio talpos viduje. Jei manoma, patraukti 
konteinerius ar talpas iš gaisro zonos. Jei tai ne manoma, v sinti talpas vandeniu. 
Pavojingi skilimo produktai: skilimo produktai gali susidaryti iš toki  medžiag : 

- Halogenini  jungini . 
5.3. Patarimai gaisrininkams 
Special s nurodymai gaisrininkams: evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujan ius žmones. 
Negalima imtis joki  veiksm , jei tai kelia pavoj  personalui ir neturint tam tinkamo 
pasirengimo. 
Specialios apsaugos priemon s, skirtos gaisrininkams: nedeg s gaisrinink  r bai, autonominiai 
kv pavimo aparatai. 
 

 
 

 
6.1. Asmens atsargumo priemon s, apsaugos priemon s ir skubios pagalbos proced ros:   
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:  
Negalima imtis joki  veiksm , jei tai kelia pavoj  personalui ir neturint tam tinkamo 
pasirengimo. Išsiliejus produktui, nutraukti bet kokius darbus. Evakuoti avarijos likvidavime 
nedalyvaujan ius žmones, vengiant j  kontakto su išsiliejusiu produktu. Ne kv pti gar  ar r ko. 
Užtikrinti maksimali  galim  patalp  ventiliacij . Jei n ra pakankamos ventiliacijos, naudoti tinkam  
kv pavimo rang . Naudoti asmenines apsaugines priemones. 
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Teikiantiems pagalb  darbuotojams:  
Vengti kontakto su medžiaga. Naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skirsnyje, 
autonominius kv pavimo aparatus. Užtikrinti maksimali  galim  patalp  ventiliacij . Taip pat ži r ti 
informacij  „Neteikiantiems pagalbos darbuotojams“. 
6.2. Ekologin s atsargumo priemon s   
Saugoti nuo pasklidimo, neleisti išsiliejusiam produktui patekti  kanalizacij , vandens telkinius, 
dirvožem . Išsiliejus dideliems kiekiams, aptverti avarijos viet , informuoti regiono aplinkos apsaugos 
departament , kviesti priešgaisrin  ir gelb jimo tarnyb . 
6.3. Izoliavimo ir valymo proced ros bei  priemon s 
Sustabdyti nutek jim , jei n ra rizikos. Pašalinti konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleisti 
išsiliejusiam produktui patekti  nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, r sius ar uždaras patalpas. 
Kiek galima daugiau išsiliejusios medžiagos susiurbti  sandarias polietilenines talpyklas, nedidelius 
kiekius sumaišyti su nedegiomis sorbuojan iomis medžiagomis, pvz.,  sm liu, žem mis, vermikulitu 
ar diatomitine žeme ir supilti  tam tikslui skirtas sandarias talpas. Neutralizacijai naudoti natrio 
karbonat , natrio bikarbonat  ar natrio hidroksid . Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tok  
pat pavoj , kaip ir išsiliej s produktas. Atliekas šalinti pagal galiojan ias atliek  tvarkymo taisykles.   
6.4. Nuoroda  kitus skirsnius 
Atliek  tvarkymas – ži r. 13 sk. 
Individualios apsaugos priemon s - ži r. 8 sk. 

 

 
 

 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemon s 
Darbo metu laikytis bendr j  darb  saugos ir higienos reikalavim . Naudojant draudžiama valgyti, 
gerti, r kyti. Uždarose patalpose turi b ti tiekiamoji ir ištraukiamoji ventiliacija. Atvirose aikštel se 
esama nat rali ventiliacija. Ventiliacija turi užtikrinti, kad patalpose neb t  viršijama kenksming  
medžiag  sprogumo riba ar ribinis dydis (ži r. 8 sk.). Skiedžiant atsargiai pilti r gšt   vanden . 
Draudžiama skiedžiant vanden  pilti  r gšt . Ne kv pti gar . Nepraryti. Vengti  patekimo ant odos ir  
akis. Laikyti atokiau nuo uždegimo ir karš io šaltini . Nenaudoti geležies, aliuminio ranki . Ner kyti. 
Produkt  laikyti originaliose talpose, sandariai uždaryt . Laikyti atskirai nuo šarm . Tuš iose talpose 
esantys produkto liku iai gali b ti pavojingi.  
Druskos r gštis reaguoja su dauguma metal , išsiskiria vandenilis. Druskos r gštis reaguoja su 
daugeliu jungini , išsiskiria labai toksiškos dujos, tokios kaip kaip vandenilio sulfidas, vandenilio 
cianidas, arseno hidridas, ar chloras. 
7.2. Saugaus sand liavimo s lygos, skaitant visus nesuderinamumus 
Laikyti tik sandariai uždarytoje gamintojo pakuot je, patalpoje su ištraukiam ja ventiliacija, sausoje 
v sioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesiogini  saul s spinduli , atokiau nuo šilumos šaltini , atskirai nuo 
nesuderinam  medžiag  (ži r. 10 skirsn ), maisto ir g rim . Nepažeisti pakuo i . Laikyti tik 
paženklintose pakuot se. Laikyti atskirai nuo šarm . Laikyti korozijai atspariose talpose su atsparia 
vidine danga. 
7.3. Konkretus (- s) galutinio naudojimo b das (-ai) 
Rekomendacijos: N ra. 
Konkretaus pramon s sektoriaus rekomendacijos: N ra. 

 

 
 
 
8.1. Kontrol s parametrai 
Chemin s medžiagos profesinio poveikio ribiniai dydžiai (HN 23:2011 duomenys): 
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Chemin  medžiaga 

Ribinis dydis 
Ilgalaikio poveikio 

ribinis dydis 
(IPRD) 

Trumpalaikio po-
veikio ribinis dydis 

(TPRD) 

Neviršytinas ribinis 
dydis (NRD) 

Pavadinimas CAS Nr. mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
Vandenilio chloridas 7647-01-0 8 5 15 10 - - 

 
Rekomenduojamos monitoringo proced ros:  
Jei šio produkto sud tyje yra komponent , kuriems nustatytos poveikio ribos, gali b ti reikalaujama 
atlikti oro ar biologin  monitoring  darbo vietoje, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kit  kontrol s 
priemoni  veiksmingum  ir (arba) b tinyb  naudoti kv pavimo tak  apsaugos priemones. Tur t  b ti 
pateikiama nuoroda  Europos Standart  EN 689 ir  nacionalinius rekomendacinius dokumentus d l 
pavojing  medžiag  nustatymo metod . 
 
DEL Išvestin s poveikio vert s  
Produkto/ingrediento 

pavadinimas 
Tipas Poveikis Dydis Gyventojai Efektas 

Druskos r gštis, 
Vandenilio chloridas 
(HCl) 

DNEL 
 
DNEL 

kv pus 
 
Ilgalaikis kv pus 

15 mg/m3 

 

8 mg/m3 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

DNEL = išvestin  ribin  poveikio nesukelianti vert . 
 
PNEC vert s: 

Produkto/ingrediento 
pavadinimas 

Tipas 
Aplinkos  

apib dinimas 
Dydis 

Druskos r gštis, 
Vandenilio chloridas  
(HCl) 

PNEC 
 

PNEC 
 

J ros vandens nuos dos 
 
G las vanduo 

36 µg/l 
 
36 µg/l 
 

PNEC = prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija. 
 
8.2. Poveikio kontrol  
Atitinkamos techninio valdymo priemon s 
Gera bendroji ir vietin  ištraukiamoji ventiliacija, vengti išsiliejimo, naudoti asmenines apsaugines 
priemones. 
Individualios apsaugos priemon s 
Specialiosios higienos priemon s: apsauginiai odos kremai, muilas ir vanduo. Nevalgyti, ner kyti, 
negerti darbo vietoje. Plauti rankas prieš valg  ir po darbo. Periodiškai keisti darbo drabužius. Išplauti 
suteptus drabužius prieš v l juos apsivelkant. Aki  plovimo priemon s turi b ti prieinamos. 
Aki  ir (arba) veido apsauga: apsauginiai akiniai, veid  dengiantys skydeliai naudotini, kai b tina 
išvengti skyst  pursl , gar , duj  ar d m . 
Odos apsauga 
Rank  apsauga: Chemiškai atsparias, nepralaidžias pirštines, atitinkan ias patvirtintus standartus, 
reikia nešioti vis  laik  dirbant su cheminiais produktais, jei rizikos vertinimas parod , kad tai b tina. 
D v ti tinkamas pirštines, atitinkan ias LST EN 374 reikalavimus.  
Kita apsauga: chemini  medžiag  poveikiui atspar s apsauginiai darbo drabužiai ir gumin  avalyn , 
gumin  prijuost . 
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Kv pavimo organ  apsauga: Kv pavimo tak  apsaugos priemon s naudotinos, jei rizikos vertinimas 
parodo, kad tai yra reikalinga. Respiratorius parenkamas pagal numanom  ekspozicijos laik , produkto 
pavojingum  ir pasirinkto respiratoriaus savybes.  
Poveikio aplinkai kontrol :  
Emisijos iš ventiliacijos ar darbo proceso rengini  turi b ti tikrinamos, kad sitikinti, jog jos atitinka 
galiojan ius reikalavimus. Kai kuriais atvejais gali prireikti gar  valymo rengim , filtr  ar kit  
inžinerini  priemoni , kad palaikyti emisijas reikiamame lygyje. 

 

 
 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
Išvaizda  
  Agregatin  b sena: Skystis. 
  Spalva: Bespalv  ar gelsva 
Kvapas: Aštraus, aitraus kvapo 
Kvapo atsiradimo slenkstis: N ra duomen . 
Vandenilio jon  koncentracijos vert , pH: < 1 (5 % w/w). 
Lydymosi/užšalimo temperat ra, oC: Apytiksliai (- 20 0C). 
Pradin  virimo temperat ra ir virimo 
temperat ros intervalas, oC: 

85 0C. 

Pli psnio temperat ra, oC: Netaikoma. 
Garavimo greitis: N ra duomen . 
Degumas (kiet  medžiag , duj ): Netaikoma. 
Viršutin  (apatin ) degumo riba ar  
sprogstamumo ribin s vert s: 

Netaikoma. 

Gar  sl gis, kPa: ~ 2 kPa (20 0C). 
Gar  tankis: N ra duomen . 
Santykinis tankis: ~ 1,16 (20oC). 
Tirpumas: Lengvai tirpsta šaltame vandenyje. 
Tirpumas vandenyje kambario temperat roje: N ra duomen . 
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): N ra duomen . 
Savaiminio užsidegimo temperat ra: Netaikoma. 
Skilimo temperat ra: Nedegus. 
Klampa: Dinamin : 600 - 1000 mPa.s. 
Sprogstamosios (sprogiosios) savyb s: Netaikoma. 
Oksidacin s savyb s: Netaikoma. 
Papildoma informacija: N ra. 
 
9.2. Kita informacija 
N ra duomen . 
 

 
 

 
10.1. Reaktingumas 
Stabili normaliomis s lygomis. 
10.2. Cheminis stabilumas 
Reaguoja su baz mis ir oksidatoriais. 
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10.3. Pavojing  reakcij  galimyb  
Reaguoja su metalais, išsiskiria vandenilis, kuris sukelia sprogimo pavoj . Audringai reaguoja su 
stipriomis baz mis – išsiskiria šiluma. 
10.4. Vengtinos s lygos 
kaitimas. Aliuminis ir jo druskos, aminai, karbidai, hidratai, fluoras, šarminiai metalai, kalio 

permanganatas, stiprios baz s, oksihalogenini  r gš i  druskos, koncentruota sieros r gštis, aldehidai, 
sulfitai, li io silicidas, vinil metilo eteris, amfoterini  metal  oksidai ir hidratai. 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Metalai, metal  lydiniai. 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Pavojingi skilimo produktai: vandenilio chloridas, chloras, vandenilis. 
 

 
 
 
11.1. Informacija apie toksin  poveik  

mus toksiškumas: 
Produkto/ingrediento 

pavadinimas 
Rezultatas R šis Doz  Poveikis 

Druskos r gštis, 
Vandenilio chloridas  
(HCl) 

LC50 kv pus, dulk s ir r kas 
LC50 kv pus, dulk s ir r kas 
LC50 kv pus, dujos 
LC50 kv pus, dujos 
LD50 Per od  
LD50 prarijus 

Žiurk  
Žiurk  
Žiurk  
Žiurk  
Triušis 
Žiurk  

5666 ppm 
31008 ppm 
4701 ppm 
40989 ppm 
>5010 mg/kg 
238 – 277 mg/kg 

30 min. 
5 min. 
30 min. 
5 min. 
- 
- 

 
sdinimas ir (arba) dirginimas: 

Produkto/ingrediento 
pavadinimas 

Rezultatas R šis Poveikis Steb jimas 

Druskos r gštis, 
Vandenilio chloridas  
(HCl) 

Oda – Dirginimas 
 
Oda – Vidutinis dirginimas 
Akys -  stiprus dirginimas 

Triušis 
 
Triušis 
Triušis 

1 – 4 val. 
0,5 ml 37 % 
0,5 ml 3,3 % 
0,1 ml 10 % 

- 
 
5 dienos 
- 

Išvados:  
Oda: sdinanti medžiaga. 
Akys: Negr žtami nudegimai. Apakimo rizika. 
Kv pavimo takai: Labai toksiška, prarijus sukelia stiprius nudegimus ir burnos, stempl s ir virškinimo 
sistemos pažeidimus. Stempl s ir skrandžio perforacijos rizika.   
Jautrinimas: 

Produkto/ingrediento 
pavadinimas 

Poveikio b das R šis Rezultatas 

Druskos r gštis, Vandenilio 
chloridas (HCl) 

Oda J ros kiaulyt  Nejautrina 

Išvados:  
Oda: Nejautrina odos. 
Mutageniškumas: 
Išvada: N ra.  
Kancerogeniškumas: 
Išvada: N ra.  
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Toksiškumas reprodukcijai: 
Išvada: Duomen  tr kumas. 
STOT - vienkartinis poveikis:  
Produkto/ingrediento 
pavadinimas 

Kategorija Poveikio b das Organai 

Druskos r gštis 3 kategorija Nenustatyta Kv pavimo tak  dirginimas 
 
STOT - kartotinis poveikis: 
N ra. 
Aspiracijos pavojus:  
Produkto/ingrediento pavadinimas Rezultatas 
Druskos r gštis Stipriai sdina kv pavimo sistem . 
 
Galimas mus poveikis sveikatai: 
kv pus: Gali dirginti kv pavimo sistem . 

Prarijus: Gali nudeginti burn , gerkl  ir skrand . 
Patekus ant odos: Stipriai nudegina. 
Patekus  akis: Smarkiai pažeidžia akis.  
Su  fizin mis, chemin mis  ir toksin mis savyb mis susij  simptomai 
kv pus: nepageidaujami simptomai gali b ti tokie: 

Kv pavimo tak  dirginimas. Kosulys. 
Prarijus: nepageidaujami simptomai gali b ti tokie:  
Skrandžio skausmai. 
Patekus ant odos: nepageidaujami simptomai gali b ti tokie: 
Skausmas ar dirginimas, paraudimas, gali atsirasti p sl s. 
Patekus  akis: Nepageidaujami simptomai gali b ti tokie:  
Skausmas, ašarojimas, paraudimas. 
Uždelstas, mus ir l tinis poveikis d l trumpalaikio ir ilgalaikio s ly io su medžiaga:  
Trumpalaikis poveikis: n ra duomen . 
Ilgalaikis poveikis: n ra duomen . 
 

 
 
 
12.1. Toksiškumas 
 
Produkto/ingrediento 
pavadinimas 

Rezultatas R šis Poveikis 

Druskos r gštis, 
Vandenilio chloridas 
(HCl) 
 
 
Druskos r gštis 
 

EC50 0,76 mg/l G las vanduo 
 
EC50 0,45 mg/l 
LC50 20,5 mg/l  
NOEC 0,364 mg/l 

mus LC50 240000 ug/L  
J ros vanduo 

mus LC50 282000 ug/L G las 
vanduo 
 

Dumbliai 
 
Dafnija 
Žuvys 
Dumbliai  
V žiagyviai - Carcinus 
Maenas - Suaug  
Žuvys – Gambussia 
affinis – Suaug  
 

72 val. 
 
4 val. 
96 val. 
- 
48 val. 
 
96 val. 
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12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Išvada: Skyla dirvožemyje, vandenyje. 
Produkto/ingrediento 
pavadinimas 

Pus jimo trukm  
vandenyje 

Fotoliz  Biologinis skaidymasis 

Druskos r gštis, 
Vandenilio chloridas 
(HCl) 

- - Lengvai biologiškai skaidi 

 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
Netaikoma. 
12.4. Judumas dirvožemyje 
Dirvožemio / vandens pasiskirstymo koeficientas (Koc): N ra. 
Judumas: Priklausomai nuo dirvos buferin s talpos, vandenilio jon  koncentracija bus 
neutralizuota organin mis ir neorganin mis medžiagomis dirvožemyje. Pagrindinis pavojus vandens ir 
dirvožemio organizmams kyla d l lokalin s r gštin s terp s atsiradimo. 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Neatitinka PBT ir vPvB kriterij . 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
N ra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. 
 

 
 

 
13.1. Atliek  tvarkymo metodai  
Medžiagos atliek  tvarkymas 
Medžiagos atliekos priskiriamos prie pavojing  atliek . Tur t  b ti vengiama atliek  susidarymo, arba 
kiek manoma j  sumažinama. Dideli produkto liku i  kiekiai netur t  b ti išpilti  kanalizacij , 
vandens telkinius, dirvožem , bet tvarkomi tinkamai. Atliekos turi b ti šalinamos vadovaujantis 
galiojan iomis atliek  tvarkymo taisykl mis ir tik mon se, turin iose leidim  šiai veiklai. 
Atliek  kodas: 16 03 03* – neorganin s atliekos, kuriose yra pavojing  chemini  medžiag . 
Pakuo i  atliek  tvarkymas 
Tur t  b ti vengiama atliek  susidarymo, arba kiek manoma j  sumažinama. Pakuot s gali b ti 
perdirbamos. Svarstyti apie deginim  ar išmetim   s vartyn  galima tik tada, kai perdirbti yra 
ne manoma. 
Atliek  kodas: 15 01 10* - pakuot s, kuriose yra pavojing  chemini  medžiag  liku i  arba kurios yra 
jomis užterštos. 
Specialiosios atsargumo priemon s 
Šios medžiagos atliekos ir tara turi b ti saugiai pašalintos. Neišvalytose pakuot se gali b ti produkto 
liku i . Draudžiama atliekas išpilti  šiukšli  d ž , vietin  ir lietaus kanalizacij , paviršinius vandens 
telkinius, gamtin  aplink .  
 

 
 
 

Druskos r gštis transportuojama  plastikiniuose konteineriuose  arba specialiose pragumuotose 
plienin se cisternose, stikliniuose buteliuose, statytuose  ned žtant  pakavim . 

RID/ADR  

JT 
numeris 

Pavadinimas ir 
aprašymas 

Klas  
Klasifikacinis 

kodas 

Pavojaus 
identifikaci-
nis numeris 

Ženklai 
Pakavimo 

grup  

13 SKIRSNIS. ATLIEK  TVARKYMAS 
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1789 
DRUSKOS R GŠTIS 

(VANDENILIO 
CHLORIDAS) 

8 C1 80 8 II  

 

 
 
 
 
 
15.1. Su konkre ia medžiaga ar mišiniu susij  saugos, sveikatos ir aplinkos teis s aktai 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. 
gruodžio 18 d. d l chemini  medžiag  registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojim  (REACH), 
steigiantis Europos chemini  medžiag  agent r , iš dalies kei iantis Direktyv  1999/45/EB bei 

panaikinantis Tarybos reglament  (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglament  (EB) Nr. 1488/94, 
Tarybos direktyv  76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 
2000/21/EB (klaid  atitaisymas - ES oficialusis leidinys, L 136/3, 2007-5-29). 

2008 met  gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1272/2008 d l chemini  medžiag  ir mišini  klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies 
kei iantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies kei iantis Reglament  
(EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1). 

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 453/2010, 2010m. geguž s 20 dienos, iš dalies kei iantis 
Europos Parlamento ir Tarybos Reglament  (EB) Nr. 1907/2006 d l chemini  medžiag  registracijos, 
vertinimo, autorizacijos ir apribojim  (REACH). 

HN 23:2011 "Chemini  medžiag  profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio 
vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialin s 
apsaugos  ir darbo ministro 2011 m. rugs jo 1 d.  sakymu Nr. V-824/A1-389, Žin., 2011, Nr. 112-
5274). 

Speciali  pirmosios medicinos pagalbos priemoni  pavojing  chemini  medžiag  bei 
preparat  ir biologini  medžiag  sukelt  mi  sveikatos sutrikim  s rašas (Patvirtintas sveikatos 
apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. sakymu Nr.V-769, Žin. 2004, Nr. 7-157).  

D l darbuotoj  apsaugos nuo chemini  veiksni  darbe nuostat  bei darbuotoj  apsaugos nuo 
kancerogen  ir mutagen  poveikio darbe nuostat  patvirtinimo (Patvirtinta LR socialin s apsaugos ir 
darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. sakymu Nr. 97/406, Žin. 2001, 
Nr. 65-2396, pakeistas 2005 m. balandžio 18 d. sakymu Nr. A1-105/V-268, Žin. 2005, Nr. 55-1907). 

Europos sutartis d l pavojing  krovini  tarptautini  vežim  keliais (ADR). 
Pakuo i  ir pakuo i  atliek  tvarkymo taisykl s (Patvirtinta LR Aplinkos ministro 2002 m. 

birželio 27 d. sakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503, pakeitimai Žin. 2004, Nr. 78-2761; 2005, Nr. 
2-23; 2007, Nr. 6-271; 2010 Nr. 53-2622; Nr. 79-4114; Nr. 91-4863; 2011 Nr. 28-1353; 2012 Nr. 84-
4419). 

Atliek  tvarkymo taisykl s (Nauja redakcija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2011 m. geguž s 
3 d. sakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. 57-2721). 

Darbuotoj  apr pinimo asmenin mis apsaugin mis priemon mis nuostatai. (Patvirtinta LR 
Socialin s apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri io 26 d. sakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr. 
123-5055). 
 
Autorizuotinos medžiagos (REACH XIV priedas) 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIM  
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Labai didel  susir pinim  kelian ios medžiagos: 
N ra. 
 
Apribojimai pagal Reglamento (EB) 1907/2006 XVII pried : netaikoma. 
 
Kiti ES teis s aktai 
Europos inventorius: Visi komponentai rašyti  s raš  arba jiems taikomos išimtys. 
 
15.2. Chemin s saugos vertinimas 
Šiai medžiagai atliktas chemin s saugos vertinimas. 
 

 
 
 

Šis saugos duomen  lapas atnaujintas, remiantis atnaujintu gamintojo saugos duomen  lapu.  
Perži rint š  saugos duomen  lap , papildyti ar patikslinti visi jo skirsniai. 
 
Saugos duomen  lapo pildymo šaltiniai: 
Produkto gamintoj  parengti saugos duomen  lapai ir kita technin  informacija. 

 
Santrumpos ir akronimai: 
ADR – Europos sutartis d l pavojing  krovini  tarptautini  vežim  keliais. 
CAS – Chemini  medžiag  santrump  tarnyba. 
DNEL - Išvestin  ribin  poveikio nesukelianti vert   
EC50 – Efektyvi koncentracija 50 % tiriamos populiacijos. 
EINECS – Europos esam  komercini  chemini  medžiag  s rašas. 
ELINCS – Europos nauj  chemini  medžiag  s rašas. 
EN – Europos norma. 
IMDG – Tarptautinis pavojing  krovini  gabenimo j ra kodeksas. 
LC50 – Vidutin  mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos. 
LD50 – Vidutin  mirtina doz  50 % tiriamos populiacijos. 
PBT - Patvarios, bioakumuliacin s, toksiškos chemin s medžiagos  
PNEC - Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija  
REACH – Registracija, vertinimas, autorizacija ir apribojimai. 
RID – Pavojing  krovini  tarptautini  vežim  geležinkeliais taisykl s. 
vPvB - Labai patvarios ir didel s bioakumuliacijos chemin s medžiagos.  

 
Metodai, naudoti klasifikacijai nustatyti pagal Reglament  (EB) Nr.1272/2008 [CLP/GHS] 

Klasifikacija Pagrindimas 
Met. Corr. 1,   H290 
Skin Corr. 1B,  H314 
STOT SE 3,   H335 

Ekspert  sprendimas. 
Ekspert  sprendimas. 
Ekspert  sprendimas. 

 
Teigini  apie pavoj  ir atsargumo teigini  s rašas:  
Met. Corr. 1  Metalus sdinan ios medžiagos ar mišiniai, 1 kategorija. 
Skin Corr. 1B  Odos sdinimas, 1B kategorija 
STOT SE 3 Specifinis toksiškumas konkre iam organui (vienkartinis poveikis) [Kv pavimo 

tak  dirginimas], 3 kategorija 
H290   Gali sdinti metalus. 
H314   Smarkiai nudegina od  ir pažeidžia akis. 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA
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H335   Gali dirginti kv pavimo takus.  
 

B p a s t a b a : 
Kai kurios chemin s medžiagos (r gštys, baz s ir kt.) pateikiamos  rink  kaip vairios koncentracijos 
vandens tirpalai, kuriuos reikia klasifikuoti ir ženklinti skirtingai, nes skiriasi skirtingos koncentracijos 
tirpal  keliamas pavojus. 

 

Konkre ios ribin s koncentracijos preparat  (mišini ) ir tirpal  klasifikavimui 

Pagal reglament  Nr. 1272/2008EB 

Skin Corr. 1B; H314: C  25 % 

Skin Irrit. 2; H315: 10 %  C < 25 % 

Eye Irrit. 2; H319: 10 %  C < 25 % 

STOT SE 3; H335: C  10 % 

 
 
 

Šiame saugos duomen  lape pateikti duomenys turi b ti prieinami visiems, kuri  darbas yra 
susij s su chemine medžiaga, mišiniu. Duomenys atitinka m s  turimas žinias ir yra skirti apib dinti 
chemin  produkt  saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomen  lapo 
informacija bus papildyta atsiradus nauj  duomen  apie chemin s medžiagos, mišinio poveik  
sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. 
Saugos duomen  lape pateikta informacija neatskleidžia kit  specifini  chemin s medžiagos, mišinio  
savybi . 
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UAB “MARG NAS”, 
Ringuvos g. 53, LT-45245 Kaunas 

Tel.: (37) 49 10 79; faks.: (37) 49 10 80 
www.margunas.lt  

 
 
 
 
 
1.1. Produkto identifikatorius 

Komercinis chemin s medžiagos pavadinimas: VANDENILIO PEROKSIDAS, 
35-49,9 % tirpalas 

REACH registracijos numeris:  01-2119485845-22-XXXX 
Indekso Nr.: 008-003-00-9 
EB Nr.: 231-765-0 
CAS Nr.: 7722-84-1 
IUPAC pavadinimas: Vandenilio peroksidas 
Kiti pavadinimai (sinonimai):  

 Vandenilio peroksidas, 35 % tirpalas – stabilizuotas vandeninis tirpalas; 
 Vandenilio peroksidas, 35 % tirpalas – stabilizuotas vandeninis tirpalas pakuo i  sterilizacijai maisto 

pramon je; 
 Vandenilio peroksidas, 49,5 % tirpalas – stabilizuotas vandeninis tirpalas; 
 Vandenilio peroksidas, 49,5 % tirpalas – stabilizuotas vandeninis tirpalas celiulioz s ir popieriaus 

pramonei; 
 Dioksidanas. 

Chemin  formul : H2O2 
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo b dai ir nerekomenduojami naudojimo b dai 
Nustatyti naudojimo b dai: 

 2, 4 produkt  tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmoni  naudojimui ir maisto srities 
dezinfekantas. Tik profesionaliesiems vartotojams. Paviršiams dezinfekuoti asmens sveikatos prieži ros 
ir visuomenin s paskirties staigose; patalpoms, paviršiams, talpykloms, vamzdynams, inventoriui 
dezinfekuoti maisto pramon s ir visuomeninio maitinimo mon se. Negali tiesiogiai liestis su maistu. 
Vandenilio peroksidas dažniausiai yra naudojamas kaip: 

 žaliava superoksid  sintez je; 
 oksidatorius vairi  chemini  medžiag  sintez je; 
 žaliava, naudojama gumos ir plastiko gamyboje; 
 žaliava tekstil s, celiulioz s ir popieriaus pramon je; 
 sdinimo agentas elektronikos pramon je, taip pat metalo apdirbimo pramon je; 
 baliklis;  
 neutralizatorius vandens ir nuotek  valymo procese. 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomen  lapo teik j  
Tiek jas: UAB “MARG NAS” 
El. pašto adresas: margunas@margunas.lt   
Už saugos duomen  lap  atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: zita@margunas.lt  
1.4. Pagalbos telefono numeris 
Lietuvos apsinuodijim  kontrol s ir informacijos biuras vis  par ,  Šiltnami  g. 29, LT-2043 Vilnius, 
telefonas: (8 5) 236 20 52, 8 687 53378; el. paštas: info@tox.lt  
Bendrasis pagalbos telefonas: 112. 

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROV S ARBA MON S 
IDENTIFIKAVIMAS 
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2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
Klasifikavimas pagal Reglament  (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
Acute Tox. 4; H302 
Skin  Irrit. 2;  H315  
Eye Dam. 1;  H318 
Acute Tox. 4; H332 
STOT SE 3; H335 
Aquatic chronic 3; H412 
Pavojai aplinkai: Vandenilio peroksidas yra kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 
pakitimus. 
Poveikis žmogaus sveikatai: 
Patekus ant odos: Dirgina od , gali sukelti odos pažeidimus. 
Patekus  akis: Sukelia ragenos nudegimus.    
Prarijus: Prarijus gali sukelti skrandžio pažeidimus ir kraujavim  iš virškinamojo trakto. 
kv pus: Vandenilio peroksido gar  ar r ko kv pimas sukelia kv pavimo tak  ir gleivini  dirginim . 

Ilgalaikis poveikis: Pakartotinas ar ilgalaikis s lytis su šia medžiaga gali sukelti lokal  plau i  ir 
virškinamojo trakto dirginim . D l spartaus vandenilio peroksido skilimo, ilgalaikis poveikis yra 
nereikšmingas. 
Nepageidaujamas fizikinis cheminis poveikis: Vandenilio peroksidas skyla, išskirdamas šilum . 
Medžiaga pasižymi stipriomis oksiduojan iomis savyb mis. Dalyvaujant katalizatoriams, vandenilio 
peroksido skilimas gali vykti labai greitai (šiluminis sprogimas). 
 
2.2. Ženklinimo elementai 
Ženklinimas pagal Reglament  Nr. 1272/2008 EB (CLP/GHS): 
VANDENILIO PEROKSIDAS, ... % tirpalas, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0,  
Indekso Nr.  008-003-00-9 
Signalinis žodis:   Dgr Pavojinga 
Pavojaus piktogramos: 

  

 

 GHS05 GHS07  

Pavojingumo fraz s: 

H302   Kenksminga prarijus. 
H315   Dirgina od . 
H318   Smarkiai pažeidžia akis. 
H332   Kenksminga kv pus. 
H335   Gali dirginti kv pavimo takus. 
H412    Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Atsargumo fraz s: 

P261    Stengtis ne kv pti r ko/gar . 
P273    Saugoti, kad nepatekt   aplink . 
P280   M v ti apsaugines pirštines/d v ti apsauginius drabužius/ naudoti aki  (veido) 

apsaugos priemones. 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 
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P302+P352  PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. 
P304+P340 KV PUS: Išnešti nukent jus j   gryn  or ; jam b tina ramyb  ir pad tis, 

leidžianti laisvai kv puoti. 
P305+P351+P338 PATEKUS  AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius 

l šius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
 
2.3. Kiti pavojai 
Neatitinka PBT ar vPvB medžiag  kriterij .   
 
Pavojingumo simboli , piktogram , pavojingumo klasi  tekstai ir kit  žymen  išaiškinimai pateikti 15 ir 
16 skirsniuose. 
Konkre ios ribin s koncentracijos, m faktoriai nurodomi 16 skirsnyje. 
 

 
 
 
3.1. Medžiagos 
Empirin  (molekulin ) formul : H2O2  
Molekulin  mas : 34,02 
Pavojingi komponentai: 

CAS Nr. EINECS  Nr. 
Cheminis 

pavadinimas 
Koncentracija  

mas s (%) 
Registracijos Nr. 

7722-84-1 231-765-0 
Vandenilio peroksido 

tirpalas ... % 
35-49,9 01-2119485845-22-XXXX 

 

3.2. Mišiniai 
Netaikoma. 
 

 
 

 
4.1. Pirmosios pagalbos priemoni  aprašymas 
Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejoni  ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, 
nedelsiant kreiptis  gydytoj . Išvesti nukent jus j  iš pavojingos zonos. Nedelsiant nuvilkti užterštus 
drabužius. Jei nukent j s prarad s s mon , negalima duoti nieko gerti ar d ti k  nors  burn . tarus ar 
nusta ius apsinuodijim  šia medžiaga, b tina nedelsiant kreiptis  Apsinuodijim  kontrol s ir 
informacijos biur  tel. (8~5) 236 20 52. 
kv pus: kv pus aerozoli  arba gar , nedelsiant nutraukti kontakt  – išeiti ar išnešti nukent jus j   tyr  

or , jei yra galimyb , duoti kv puoti deguonies, suteikti ramyb , kreiptis medicinin s pagalbos. 
Galimas stiprus nosies, gerkl s, aki  dirginimas, kosulys, iaudulys, ašarojimas. 
Prarijus: NESKATINTI V MIMO. Pavojus siskverbti  plau ius d l duj  išsiskyrimo ir put  
susidarymo. Tik tada, kai pacientas visiškai s moningas: praskalauti burn  vandeniu, duoti pacientui 
gerti daug vandens mažais gurkšneliais. Laikyti pacient  šiltoje ir ramioje aplinkoje. Nedelsiant kreiptis 
 gydytoj . 

Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu tekan io vandens, nurengti suteptus r bus ir v l plauti od   
vandeniu. Jei reikia, kreiptis pagalbos  gydytoj . 
Patekus  akis: plauti akis  vandeniu ne trumpiau kaip 15 minu i . Jei manoma, išimti kontaktinius 
l šius.  Skubiai kreiptis pagalbos  gydytoj . Ir toliau plauti akis iki aki  gydytojo atvykimo. Aki  
gydytojas turi nedelsiant imtis tolesni  gydymo veiksm . 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis ( mus ir uždelstas) 

3 SKIRSNIS.  SUD TIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAM SIAS DALIS 
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Smarkus gleivini  (nosies, gerkl s, aki ) dirginimas, kosulys, iaudulys, dusulys, cheminiai nudegimai. 
Užsit s s poveikis gali sukelti toksin  plau i  edem . 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatid liotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingum  
Patekus ant odos: Poveikis turi b ti vertinamas kaip sdinantis. 
Prarijus: Negalima skirti aktyvuotos anglies.  
 

 
 
 
5.1. Gesinimo priemon s 
Tinkamos gaisro gesinimo priemon s: Pats vandenilio peroksido tirpalas nedegus, gaisro gesinimo 
priemon s turi b ti parenkamos vertinant aplink vandenilio peroksid  esan i  ir degan i  medžiag  
savybes. Vanduo šiuo atveju efektyviausias. 
Netinkamos gaisro gesinimo priemon s: Nenaudoti medžiag , kurios gali pagreitinti vandenilio 
peroksido skilim . Pavyzdžiui, draudžiama naudoti kaip gaisro gesinimo priemon  protein  pagrindu 
pagamintas putas. 
5.2. Special s medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Skylant vandenilio peroksidui išsiskiriantis atominis deguonis skatina kit  medžiag  degim . Gali 
susidaryti vair s degimo produktai. Vandenilio peroksido skilimas ir deguonies išsiskyrimas greit ja, 
kylant temperat rai. Viršsl gis gali suardyti pakuot . Koncentruoti tirpalai gali uždegti degias 
medžiagas. Sprogimo pavojus. Tod l, jeigu galima, rekomenduojama talpas su vandenilio peroksidu 
v sinti vandens iurkšle ar purškiamo vandens r ku. 
5.3. Patarimai gaisrininkams 
D v ti nedegius gaisrinink  r bus, autonominius kv pavimo aparatus. 
Atskirai surinkti užteršt  gaisro gesinimo vanden , neleisti jam patekti  nutekamuosius vandenis ar 
nuotek  sistemas be praskiedimo. 
 

 
 
 
6.1. Asmens atsargumo priemon s, apsaugos priemon s ir skubios pagalbos proced ros  
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams  
Tinkamos apsaugos priemon s 
Priklausomai nuo poveikio b do, naudoti: 

  Apsauginius drabužius pagal EN 13034 standarto reikalavimus. 
  Tinkam  kv pavimo aparat  t.y. piln  veido kauk  su ABEK (EN 14387 standartas) tipo 

respiratoriaus kasete. 
  Apsaugines pirštines pagal EN 374 standarto reikalavimus. 
  Apsauginiai akiniai pagal EN 166 standarto reikalavimus. 

Skubios pagalbos proced ros 
Išsiliejus vandenilio peroksido tirpalui, nutraukti bet kokius darbus. Evakuoti avarijos likvidavime 
nedalyvaujan ius žmones, vengiant j  kontakto su išsiliejusiu produktu. Pašalinti arti esan ias degias 
medžiagas. Užtikrinti maksimali  galim  patalp  ventiliacij . Ne kv pti gar . Naudoti asmenines 
apsaugines priemones, nurodytas 8 skirsnyje. Išsiliejus dideliems kiekiams, aptverti avarijos viet , 
informuoti regiono aplinkos apsaugos departament , kviesti priešgaisrin  ir gelb jimo tarnyb . 
Pagalbos teik jams 
D v ti apsauginius drabužius ir piln  veido kauk  su ABEK tipo respiratoriaus kasete. 
Naudoti r gštims atsparias apsaugines pirštines ir sandariai priglundan ius apsauginius akinius. 
6.2. Ekologin s atsargumo priemon s  
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Vengti produkto patekimo  dirv , vandens telkinius, kanalizacij . Išsiliejus dideliems kiekiams, aptverti 
avarijos viet , informuoti regiono aplinkos apsaugos departament , kviesti priešgaisrin  ir gelb jimo 
tarnyb . Atliekos turi b ti šalinamos laikantis vietini  reikalavim  ir neturi b ti išleidžiamos  
paviršinius vandenis be išankstinio apdorojimo.  
6.3. Izoliavimo ir valymo proced ros bei  priemon s   
Išsiliejimo plitimo ir jo pašalinimo rekomendacijos 
Išsiliejus nedideliems kiekiams: 
Skiesti produkt  vandeniu tol, kol daugiau nesimato skilimo (intensyvaus duj  burbuliuk  išsiskyrimo). 
Kruopš iai nuplauti užteršt  plot . 
Išsiliejus dideliems kiekiams: 
Surinkti produkt   tinkamas atliek  talpas. 
Vengti kontakto su degiomis medžiagomis. 
Liku ius nuplauti dideliu kiekiu vandens. 
6.4. Nuoroda  kitus skirsnius  
Asmenin s apsaugin s priemon s – ži r. 8 sk. 
Atliek  šalinimas – ži r. 13 sk. 
 

 
 

 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemon s   
Naudoti tik švariose ir gerai v dinamose vietose, patalpose  su rengta ištraukiam ja ventiliacija. Laikyti 
atskirai nuo degi  medžiag . Vengti kontakto su oda, drabužiais, ypa  saugotis, kad neužtikšt  ant 
veido ir  akis. Ne kv pti gar , r ko, aerozolio. Saugoti nuo tiesiogini  saul s spinduli . Jei drabužiai 
susitep , skubiai juos nusivilkti ir pažeist  odos viet  plauti vandeniu. Naudoti tinkamas asmenines 
apsaugines priemones, nurodytas 8 skirsnyje.  
7.2. Saugaus sand liavimo s lygos, skaitant visus nesuderinamumus  
Stabilizuoti vandenilio peroksido vandeniniai tirpalai turi b ti laikomi gerai v dinamoje, v sioje vietoje, 
atokiau nuo šilumos šaltini  ir degi  medžiag . Saugoti nuo tiesiogini  saul s spinduli . Vengti atviros 
liepsnos, karšt  pavirši  ir kit  užsidegimo šaltini . Laikyti talpose, kuriose taisyti apsauginiai vožtuvai 
ar ventiliacijos angos išsiskirian iam deguoniui išgaruoti. Užsandarinus talpas, jose gali susidaryti 
viršsl gis.  
Leidžiamas ši  konstrukcini  medžiag  naudojimas: 
- Konkre ios r šys r gš iai atspariaus ner dijan io plieno (316 L) 
- Aukšto tankio polietilenas (HDPE) 
Prieš pirm  užpildym  ir eksploatavim  saugojimo talpos turi b ti kruopš iai išvalytos ir pasyvuotos. 
Laikymo metu produktas turi b ti apsaugotas nuo bet kokio užteršimo. 
Nelaikyti kartu su šarmais, reduktoriais, metalo druskomis (skilimo rizika). Nelaikyti kartu su degiomis 
medžiagomis (gaisro rizika). Nelaikyti kartu su organiniais tirpikliais (sprogimo pavojus).  
Pastaba:  fizin s ir chemin s savyb s nurodytos 9 skirsnyje. 
7.3. Konkretus (- s) galutinio naudojimo b das (-ai) 
Ži r ti poveikio scenarijus. 
 

 
 
 
8.1. Kontrol s parametrai 
Chemin s medžiagos  ribinis dydis darbo aplinkos ore (HN 23:2011 duomenys): 

Chemin  medžiaga 
 

Ribinis dydis 
Pasta-
bos* 

Ilgalaikio poveikio 
ribinis dydis 

Trumpalaikio 
poveikio ribinis 

Neviršytinas  
ribinis dydis 
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(IPRD) dydis (TPRD) (NRD) 
Pavadinimas CAS mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

Vandenilio 
peroksidas 

7722-84-1 1,4 1 - - 3 2 
 

* Pastaba:  – mus poveikis. 
 
Biologin s ribin s vert s: Netaikoma. 
 
DNEL (darbininkams) 

mus toksiškumas; vietinis poveikis Poveikio b das: kv pus 3 mg/m3 

L tinis toksiškumas; vietinis poveikis Poveikio b das: kv pus 1,4 mg/m3 
DNEL = išvestin  ribin  poveikio nesukelianti vert . 
 
PNEC 
G las vanduo     0,0126 mg/l; 
J ros vanduo    0,0126 mg/l; 
Vanduo, atsitiktinis išleidimas 0,0138 mg/l; 
G lo vandens nuos dos   0,047 mg / kg nuos d ; 
J ros vandens nuos dos   0,047 mg / kg nuos d ; 
Dirvožemis     0,0023 mg / kg dirvožemio; 
Nuotek  valymo renginiai  4,66 mg/l. 
PNEC = prognozuojama padarini  nesukelianti koncentracija. 
 
8.2. Poveikio kontrol  
Asmens apsaugos priemoni  (AAP) pasirinkimas priklauso nuo pavoj  darbe – d l išsamesn s 
informacijos žr. pridedam  poveikio scenarij . 
 

 
 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
Išvaizda: Bespalvis skystis. 
Kvapas: Bekvapis. 
Kvapo atsiradimo slenkstis: Netaikoma. 
Vandenilio jon  koncentracijos vert , pH: 1,5 – 4,0 (200C). 
Užšalimo/lydymosi temperat ra, oC: -33 oC (35 % tirpalo) 
 -55 oC (49,9 % tirpalo) 
Pradin  virimo temperat ra/intervalas, oC: 108 oC (35 % tirpalo) 
 114 oC (50 % tirpalo) 
Pli psnio temperat ra, oC: Netaikoma. 
Garavimo greitis: 299 Pa (25 0C,100% vandenilio peroksido). 
Degumas: Nedegus. 
Viršutin  (apatin ) degumo riba ar  
sprogstamumo ribin s vert s: 

Netaikoma. 

Gar  sl gis: 2,99 hPa (25 0C,100% vandenilio peroksido). 
Gar  tankis: N ra duomen . 

Santykinis tankis: 
1,132 (35 % tirpalo) (vanduo = 1) 
1,195 (50 % tirpalo) 

Tirpumas: Lengvai maišosi su vandeniu. 
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): -1,57 (100% vandenilio peroksido). 

9 SKIRSNIS.  FIZIN S IR CHEMIN S SAVYB S 
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Savaiminio užsidegimo temperat ra: Netaikoma (nedegus). 
Skilimo temperat ra: N ra duomen . 

Klampa: 
1,11 mPa.s prie 20 0C (35% tirpalo). 
1,17 mPa.s prie 20 0C (50% tirpalo). 

Sprogstamosios (sprogiosios) savyb s:  Nesprogus. 
Oksidacin s savyb s: Stiprus oksidatorius. 
 
9.2. Kita informacija 
Netaikoma. 
 

 
 

 
10.1. Reaktingumas 
Stiprus oksidatorius. Pastoviai skyla, išskirdamas vanden  ir atomin  deguon . Skilimo metu išsiskiria 
šiluma. Kiekvienas vienas vandenilio peroksido mas s procentas (1% m/m) yra lygus 3,3% aktyviojo 
deguonies pagal t r , t.y. 1cm3 3% vandenilio peroksido vandeninio tirpalo gali išskirti 10 cm3 
deguonies duj  vandenilio peroksido skilimo metu. 
10.2. Cheminis stabilumas 
Nestabili medžiaga. Skyla d l s ly io su redukuojan iomis medžiagomis arba pakilus temperat rai. 
Siekiant išvengti greito vandenilio peroksido skilimo, jis stabilizuojamas, pridedant stabilizatori . D l 
vandenilio peroksido nat ralaus skilimo, net saugant j  rekomenduojamomis sand liavimo s lygomis, jo 
koncentracija gali sumaž ti maksimaliai iki 1 % per metus. 
R gštiniai vandenilio peroksido tirpalai yra daug stabilesni nei šarminiai panašaus švarumo tirpalai. 
10.3. Pavojing  reakcij  galimyb  
Audringai reaguoja  su redukuojan iomis medžiagomis. Dalyvaujant kataliziškai aktyvioms 
medžiagoms, gali vykti staigus vandenilio peroksido skilimas/sprogimas. 
10.4. Vengtinos s lygos 
Laikyti talpas su vandenilio peroksidu atokiau nuo šilumos šaltini  ir tiesiogini  saul s spinduli . 
Vengti atviros liepsnos ir uždegimo šaltini .  
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Nesuderinamos medžiagos: šarmai, metalai (pvz., geležis, varis, chromas, manganas, platina, sidabras), 
ši  metal  druskos, anglis, dulk s iš oro, reduktoriai, organin s medžiagos (ypa  pluoštin s).  
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Vandenilio peroksidas skyla  atomin  deguon  ir vanden , išskirdamas šilum . 
 

 
 
 
11.1. Informacija apie toksin  poveik  

mus toksiškumas: 
kv pus, žiurk : LC50 > 170 mg/m3 (30 min.); 

Prarijus, žiurk : LD50 > 1026 mg/kg; 
Per od , triušis: LD50 > 2000 mg/kg. 
Odos sdinimas / dirginimas: dirgina od . 
Stiprus aki  pažeidimas/dirginimas: smarkiai pažeidžia akis. 
Kv pavimo tak  arba odos jautrinimas: n ra joki  rodym , kad vandenilio peroksidas sukelia odos 
ar kv pavimo tak  jautrinim . 
Mutageninis poveikis lytin ms l stel ms: n ra joki  rodym , kad vandenilio peroksidas kenkia 
lytin ms l stel ms. 
Kancerogeniškumas: n ra joki  vandenilio peroksido kancerogeniškumo rodym .  
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Toksiškumas reprodukcijai: n ra joki  rodym  apie vandenilio peroksido poveik  reprodukcijai. 
STOT - vienkartinis poveikis: gali dirginti kv pavimo takus. Sukelia virškinamojo trakto pažeidimus 
ir kraujavim  iš virškinamojo trakto. Vandenilio peroksido skilimas skrandyje gali sukelti deguonies 
duj  gamyb .  Išsiskyr s deguonis gali sukelti žarnyno plyšim  arba gali b ti  absorbuotas 
kraujagysl se, kas veda  oro embolij . 
STOT - kartotinis poveikis: nepasteb tas. 
Aspiracijos pavojus: aspiracijos pavojaus nesitikima. 
Su  fizin mis, chemin mis  ir toksin mis savyb mis susij  simptomai 
kv pus: kv pavimo tak  dirginimas (kosulys, gerkl s skausmas, dusulys, sunkus kv pavimas). Galvos 

svaigimas ir skausmas. Gleivini  dirginimas, kuris gali sukelti chronišk  bronchit .  
Prarijus: sukelia virškinamojo trakto pažeidimus ir kraujavim  iš virškinamojo trakto. Vandenilio 
peroksido skilimas skrandyje gali sukelti deguonies duj  gamyb .  Išsiskyr s deguonis gali sukelti 
žarnyno plyšim  arba gali b ti  absorbuotas kraujagysl se, kas veda  oro embolij . 
Patekus ant odos: stiprus peršt jimas, paraudimas, skausmas, baltos d m s, p sl s, vairaus laipsnio 
nudegimai, žaizdos. Padaryta žala priklauso nuo poveikio laiko ir tirpalo koncentracijos. 
Patekus  akis: sukelia ragenos nudegimus.    
Uždelstas, mus ir l tinis poveikis d l trumpalaikio ir ilgalaikio s ly io su medžiaga:  

mus apsinuodijimas sukelia didesnius ar mažesnius audini  pažeidimus d l chemini  nudegim  ir 
veda prie sistemini  sutrikim , toki  kaip r gš i -šarm  ir vandens elektrolit  pusiausvyros 
sutrikdymas. Gali atsirasti albumino ir bendro baltym  kiekio poky iai kraujyje. Tai gali b ti sunkaus 
šoko požymiai. 
 

 
 
 
12.1. Toksiškumas 

mus toksiškumas: 
Ingrediento pavadinimas Bandymas Rezultatas 

Vandenilio  
peroksidas 

G lo vandens Žuvys 
Vandens bestuburiai 

LC50: 16,4 mg/l (24h) 
EC50: 2,4 mg/l (48h) 

 
L tinis toksiškumas: 

Ingrediento pavadinimas Bandymas Rezultatas 
Vandenilio  
peroksidas 

Vandens bestuburiai NOEC: 0,63 mg/l 

 
Toksiškumas vandens augalams: 

Ingrediento pavadinimas Bandymas Rezultatas 
Vandenilio  
peroksidas 

Dumbliai NOEC: 0,63 mg/l 

 
Toksiškumas mikroorganizmams: 

Ingrediento pavadinimas Bandymas Rezultatas 
Vandenilio  
peroksidas 

Vandens mikroorganizmai EC50: 466 mg/l 

 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Vandenilio peroksidas laikomas lengvai biologiškai skaidomu (pagal OECD reikalavimus). Ore 
vandenilio peroksidas skyla fotoliz s procese. Pusinis vandenilio peroksido skilimo laikas atmosferoje 
yra 24 valandos. 
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12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
Produktas nepasižymi bioakumuliacin mis savyb mis. 
12.4. Judumas dirvožemyje 
Kadangi vandenilio peroksidas labai tirpus vandenyje ir yra poliarin  medžiaga, tik tina, kad vandenilio 
peroksido mobilumas dirvožemyje bus didelis. 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Neatitinka PBT ar vPvB medžiag  kriterij .   
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
Vandenilio peroksidas n ra vardytas Reglamente (EB) 1005/2009 kaip medžiaga, potencialiai ardanti 
ozono sluoksn .  
Atsitiktiniai dideli  kieki  vandenilio peroksido išleidimai  vandens aplink  gali b ti kenksmingi 
žuvims ir vandens gyv nijai. 
 

 
 

 
13.1. Atliek  tvarkymo metodai 
Atliekos turi b ti tvarkomos vadovaujantis galiojan iomis atliek  tvarkymo taisykl mis. 
Atsitiktinai išsiliejus vandenilio peroksidui, nuplauti užteršt  plot  dideliu kiekiu vandens. Skiesti 
produkt  vandeniu tol, kol daugiau nesimato skilimo (intensyvaus duj  burbuliuk  išsiskyrimo). 
Pakuo i  atliek  šalinimas 
Pakuot s tvarkomos vadovaujantis galiojan iais pakuo i  atliek  tvarkymo teis s akt  reikalavimais.  
Tuš ios pakuot s, kurios negali b ti naudojamos pakartotinai, turi b ti perduotos atliek  tvarkytojui. 
Atliek  kodas: 16 09 03* - peroksidai, pvz.: vandenilio peroksidas.  

 

 
 
 
RID/ADR  

JT 
numeris 

Pavadinimas ir aprašymas Klas  
Klasifikaci-
nis kodas 

Pavojaus 
identifikaci-
nis numeris 

Ženklai 
Pakavimo 

grup  

2014 VANDENILIO PEROKSIDO 
VANDENINIS TIRPALAS, 

turintis nuo 20%, iki 60% 
vandenilio peroksido 

(stabilizuojamas prireikus) 

5.1 OC1 58 5,1+8 II 

 

     
 
 
 
15.1. Su konkre ia medžiaga ar mišiniu susij  saugos, sveikatos ir aplinkos teis s aktai 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. 
gruodžio 18 d. d l chemini  medžiag  registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojim  (REACH), 
steigiantis Europos chemini  medžiag  agent r , iš dalies kei iantis Direktyv  1999/45/EB bei 

panaikinantis Tarybos reglament  (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglament  (EB) Nr. 1488/94, Tarybos 

13 SKIRSNIS. ATLIEK  TVARKYMAS 

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIM  

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIM  
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direktyv  76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB 
(Europos S jungos oficialusis leidinys, Nr. L 396, 2006-12-30, klaid  atitaisymas – Nr. L 136/3, 2007 5 
29). 

2008 met  gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 
d l chemini  medžiag  ir mišini  klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies kei iantis ir 
panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies kei iantis Reglament  (EB) 
Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1). 

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 453/2010, 2010m. geguž s 20 dienos, iš dalies kei iantis 
Europos Parlamento ir Tarybos Reglament  (EB) Nr. 1907/2006 d l chemini  medžiag  registracijos, 
vertinimo, autorizacijos ir apribojim  (REACH). 

Speciali  pirmosios medicinos pagalbos priemoni  pavojing  chemini  medžiag  bei preparat  
ir biologini  medžiag  sukelt  mi  sveikatos sutrikim  s rašas (Patvirtintas Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. sakymu Nr.V-769, Žin. 2004, Nr. 7-157).  

Darbuotoj  apr pinimo asmenin mis apsaugin mis priemon mis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos 
Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri io 26 d. sakymu Nr. A1-331, Žin., 
2007, Nr123-5055). 

HN 23:2011 "Chemini  medžiag  profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio 
vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialin s apsaugos  
ir darbo ministro 2011 m. rugs jo 1 d.  sakymu Nr. V-824/A1-389, Žin., 2011, Nr. 112-5274). 

Europos sutartis d l pavojing  krovini  tarptautini  vežim  keliais (ADR). 
Pakuo i  ir pakuo i  atliek  tvarkymo taisykl s (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2002 m.birželio 27 d. sakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503). 
Atliek  tvarkymo taisykl s (Nauja redakcija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2011 m. geguž s 

3 d. sakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. 57-2721). 
 
Autorizacija  
Medžiaga ne traukta  Reglamento Nr. 1907/2006 EB (REACH) XIV pried . 
 
Apribojimai 
Apribojimai pagal Reglamento (EB) 1907/2006 XVII pried : netaikoma. 
 
Kiti ES teis s aktai 
Vandenilio peroksidas yra naudojamas kaip biocid  veiklioji medžiaga, ir jam yra taikomas 2012 m. 
geguž s 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 d l biocidini  produkt  
tiekimo rinkai ir j  naudojimo. 
 
15.2. Chemin s saugos vertinimas 
Šiai medžiagai atliktas chemin s saugos vertinimas. 
 

 
 

 
Pavojingumo simboliai ir skaitmeniniai ženklai, nurodyti 2-15 saugos duomen  lapo 

skirsniuose:  
H332  Kenksminga kv pus. 
H302  Kenksminga prarijus. 
H315  Dirgina od . 
H335  Gali dirginti kv pavimo takus. 
H318  Smarkiai pažeidžia akis. 
H412  Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Acute Tox. 4* mus toksiškumas, 4 kategorija. 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA
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Skin Irrit. 2 Odos dirginimas, 2 kategorija. 
Eye Dam. 1 Smarkus akli  pažeidimas, 1 kategorija. 
STOT SE 3 Specifinis toksiškumas konkre iam organui (vienkartinis poveikis), 3 kategorija. 

 Aquatic Chronic 3 Pavojinga vandens aplinkai, 3 kategorija. 
 
B p a s t a b a : 
Kai kurios chemin s medžiagos (r gštys, baz s ir kt.) pateikiamos  rink  kaip vairios koncentracijos 
vandens tirpalai, kuriuos reikia klasifikuoti ir ženklinti skirtingai, nes skiriasi skirtingos koncentracijos 
tirpal  keliamas pavojus. 

 
Pastabos:  pavojingumo žym jimo su simboliu * paaiškinimus ži r ti reglamento Nr. 

1272/2008EB  VI PRIEDO 1 dalies 1.2.1. skyriuje. 

 

Konkre ios ribin s koncentracijos preparat  (mišini ) ir tirpal  klasifikavimui 

Pagal reglament  Nr. 1272/2008EB 

Ox. Liq. 1; H271: C  70 % 

Ox. Liq. 2; H272: 50 %  C < 70 %  
**** 

Skin Corr. 1A; H314: C  70 % 

Skin Corr. 1B; H314: 50 %  C < 70 % 

Skin Irrit. 2; H315: 35 %  C < 50 % 

Eye Dam. 1; H318: 8 %  C < 50 % 

Eye Irrit. 2; H319: 5 %  C < 8 % 

STOT SE 3; H335; C  35 % 
 

 
Saugos duomen  lapo pildymo šaltiniai: 
Vandenilio peroksido gamintoj  parengti saugos duomen  lapai ir kita technin  informacija. 
Duomenys, pateikti Europos chemini  medžiag  biuro (ECB), Švedijos Nacionalin s chemikal  

inspekcijos (KEMI) , Tarptautin s laboratorij  organizacijos (ILO), “TOXNET” tinklalapiuose. 
 
 

Šis saugos duomen  lapas perži r tas, gavus atnaujint  gamintojo saugos duomen  lap  ir 
atsižvelgiant  Reglament  453/2010 (EB) ir 1272/2008 (EB) reikalavimus.  Perži rint š  saugos 
duomen  lap , papildyti ar patikslinti visi jo skirsniai. 
 
 

Šiame saugos duomen  lape pateikti duomenys turi b ti prieinami visiems, kuri  darbas yra 
susij s su chemine medžiaga, mišiniu. Duomenys atitinka m s  turimas žinias ir yra skirti apib dinti 
chemin  produkt  saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomen  lapo 
informacija bus papildyta atsiradus nauj  duomen  apie chemin s medžiagos, mišinio poveik  sveikatai 
ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos 
duomen  lape pateikta informacija neatskleidžia kit  specifini  chemin s medžiagos, mišinio savybi . 
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SAUGOS DUOMEN  LAPO PRIEDAS 

 
POVEIKIO SCENARIJUS NUMERIS: 1 
VANDENILIO PEROKSIDAS 
 
1.1. VANDENILIO PEROKSIDO GAMYBA IR PRAMONINIS NAUDOJIMAS, SKAITANT 
MIŠINI  FORMULAVIM  
Naudojimo deskriptori  s rašas 
SU 3, 4, 8, 9, 11, 12, 10, 14, 15, 16, 17 
ERC1, 2, 4, 6a, 6b, 6c, 6d 
PC 0 (kita: neorganiniai chemikalai; maisto papildai) 1, 2, 8, 9a, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39 
PROC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 21 
Naudojimo sektoriaus kategorija (SU) 
SU 3: Pramoninis naudojimas 
SU 4: Maisto produkt  gamyba 
SU 8: Didelio masto chemini  produkt  gamyba ( skaitant naftos produktus) 
SU 9: Gryn j  chemini  medžiag  gamyba 
SU 11: Gumos produkt  gamyba 
SU 12: Plastik  gamyba, skaitant maišym  ir konversij  
SU 10: Preparat  formulavimas (maišymas) 
SU 14: Pagrindini  metal  gamyba 
SU 15: Produkt  iš metalini  komponent  gamyba, išskyrus mechanizmus ir rang  
SU 16: Kompiuteri , elektronini  ir optini  produkt , elektros rangos gamyba 
SU 17: Bendroji gamyba, pvz., mechanizmai, ranga, transporto priemon s, kita transporto ranga 
Taikytino aplinkos scenarijaus pavadinimas ir atitinkamas ERC 
ERC 1: Chemini  medžiag  gamyba 
ERC 2: Preparat  ruošimas 
ERC 4: Apdirbimo pagalbini  priemoni , netampan i  sudedamosiomis gamini  dalimis, pramoninis 
naudojimas procesuose ar produktuose 
ERC 6a: Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita chemin  medžiaga (tarpini  chemini  medžiag  
naudojimas) 
ERC 6b: Reaguojan i  apdirbimo pagalbini  priemoni  pramoninis naudojimas 
ERC 6c: Pramoninis monomer  naudojimas polimerizacijoje 
ERC 6d: Pramoninis proceso reguliatori  naudojimas polimerizacijos procesuose gaminant dervas, 
gumas, polimerus 
Mišini  tipai (PC = cheminio produkto kategorija) 
PC 0 (kita: neorganiniai chemikalai; maisto papildai) 
PC 1 Klijai, hermetikai 
PC 2 Adsorbentai 
PC 8 Biocidiniai produktai (pvz., dezinfekcijos priemon s, parazit  naikinimo produktai) 
PC 9a Dangos ir dažai, skiedikliai, daž  nu m jai 
PC 12 Tr šos 
PC 14 Metalinio paviršiaus apdorojimo produktai, skaitant galvaninius ir galvanizuotus produktus 
PC 15 Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai 
PC 20 Produktai, pvz., pH reguliatoriai, flokuliantai, nusodikliai, neutralizavimo priemon s 
PC 21 Laboratoriniai chemikalai 
PC 23 Odos rauginimo, dažymo, apdailos, impregnavimo ir prieži ros produktai 
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PC 25 Metalo darbiniai skys iai 
PC 26 Popieriaus ir lent  dažai, apdailos ir impregnavimo produktai, skaitant baliklius ir kitokias 
pagalbines apdirbimo priemones 
PC 27 Augal  apsaugos produktai 
PC 28 Kvepalai, aromatin s medžiagos 
PC 29 Vaistai 
PC 31 Poliruokliai ir vaško mišiniai 
PC 32 Polimerin s medžiagos ir mišiniai 
PC 33 Puslaidininkiai 
PC 34 Tekstil s dažai, apdailos ir impregnavimo produktai, skaitant baliklius ir kitokias pagalbines 
apdirbimo priemones 
PC 35 Plovimo ir valymo produktai ( skaitant produktus tirpikli  pagrindu) 
PC 37 Vandens apdorojimo cheminiai produktai 
PC 39 Kosmetika, asmens higienos produktai 
Taikytin  darbuotojams scenarij  s rašas ir atitinkami PROC 
PROC 1: Naudojama uždarame procese, poveikis nenumatomas 
PROC 2: Naudojama uždaruose nepertraukiamuose pramon s procesuose, poveikis pasitaiko kartais ir 
yra kontroliuojamas (pvz., imant m ginius). 
PROC 3: Naudojama uždarame periodin s gamybos procese (sintez  arba preparat  ruošimas) 
PROC 4: Naudojama periodin s gamybos ir kituose procesuose (pvz., sintez s), kur yra poveikio 
galimyb  
PROC 5: Maišymas ir sumaišymas periodin s gamybos procesuose, gaminant preparatus ir gaminius 
(keli  etap  ir (arba) žymus kontaktas) 
PROC 7: Purškimas pramonin je aplinkoje 
PROC 10: Tepimas voleliu ar teptuku 
PROC 12: P timo medžiag  naudojimas gaminant putas 
PROC 13: Gamini  apdorojimas panardinant ir pilant 
PROC 14: Preparat  arba gamini  gamyba suspaudžiant, išspaudžiant, table i  ir granuli  gamyba 
PROC 15: Laboratorini  reagent  naudojimas 
PROC 21: Chemini  medžiag , susijungusi  su kitomis medžiagomis ir (arba) gaminiais, tvarkymas 
žemos energijos s lygomis 
V lesni paaiškinimai 
Netaikoma 
1.1.1. POVEIKIO SCENARIJUS 
1.1.1.1. Taikytini scenarijai poveikio aplinkai valdymui, skirti: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, 
ERC6b, ERC6c, ERC6d 
Taikytino scenarijaus pavadinimas ERC 1: Chemini  medžiag  gamyba 

ERC 2: Preparat  ruošimas 
ERC 4: Apdirbimo pagalbini  priemoni , netampan i  
sudedamosiomis gamini  dalimis, pramoninis naudojimas 
procesuose ar produktuose 
ERC 6a: Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita 
chemin  medžiaga (tarpini  chemini  medžiag  naudojimas) 
ERC 6b: Reaguojan i  apdirbimo pagalbini  priemoni  
pramoninis naudojimas 
ERC 6c: Pramoninis monomer  naudojimas polimerizacijoje 
ERC 6d: Pramoninis proceso reguliatori  naudojimas 
polimerizacijos procesuose gaminant dervas, gumas, 
polimerus 

V lesn s instrukcijos Netaikoma 
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Produkto charakteristika 
 Vert  Vnt. Pastabos 
Fizin  medžiagos/produkto b sena Skystis Kietas/skystis  
Medžiagos/produkto lakumas Žema geba garuoti 

iš vandens 
hPa  

Santykinis medžiagos molekulinis 
svoris 

34,02 g/mol  

Medžiagos koncentracija produkte >35-90% %  
Naudojami kiekiai 
Iki 75000 ton  per metus (gamyba) 
Iki 8950 ton  per metus (chemin  sintez ) 
Iki 1010 ton  per metus (cheminis naudojimas) 
Naudojimo dažnumas ir trukm  
Poveikio darbuotojui trukm : > 4 val./d. 
Poveikio dažnumas darbo vietoje: 220 d./m. vienam darbuotojui 
Emisijos dienos vienoje darbo vietoje: 360 d./m. gamyboje; 300 d./m. chemin je sintez je ir naudojime  
Aplinkos faktoriai, nesusij  su rizikos valdymu 
Up s t km s tempas:  18000 m3/d. (pradin  prielaida) 
Kitos numatytos darbo s lygos, susijusios su poveikiu aplinkai 
Parametras Gamyba Chemin  

sintez  
Graviravimas, paviršiaus 
apdorojimas, modifikuotas 
krakmolas 

Regioninis tonažas per metus 75000 8950 5050 
Vietinis tonažas per metus 75000 8650 1010 
Dien  skai ius 360 300 300 
Išmetamoji dalis, oras 0,00001 0,001 0,001 
Išleidžiamoji dalis, nuotekos 0,003 0,007 0,005 
Išmetamoji dalis, pramonin  dirva 0,0001 0,0001 0,001 
Vietin  emisija, oras (kg/d) 20,8 29,8 3,37 
Vietin  emisija, nuotekos (kg/d) 625 209 16,8 
Proceso lygmens (šaltinio) technin s s lygos ir priemon s, skirtos teršal  išmetimo prevencijai 
Gamybos procesai paprastai veikia nepertraukiamai ir uždarai, ta iau kiti procesai gali b ti periodinio 
tipo. Kai periodinis reaktorius uždaromas, vandenilio peroksido poveikis gar  b senoje sumaž ja gana 
greitai net ir esant tik nat raliai ventiliacijai. 
Technin s darbo vietos s lygos ir priemon s, skirtos užkirsti keli /apriboti išmetimus, 
pasklidim  ir poveik  
Dažniausiai naudojamas nuotek  apdorojimo b das – biologinis apdorojimas, taip pat efektyviai 
suardantis vandenilio peroksid . Ištirpusi  organini  medžiag  oksidacijos metu, naudojant metabolin  
mikroorganizm  proces , susidaro anglies dioksidas, vanduo ir biomas  (aktyvintosios nuos dos), 
kurie sulaikomi nutekamuosiuose vandenyse mechanin s aeracijos b du. Gali reik ti papildom  
maistini  medžiag , priklausomai nuo einan i j  nuotek . V liau aktyvintosios nuos dos atskiriamos 
filtruojant ir perdirbamos aeracijos rezervuaruose.  
Organizacin s priemon s, skirtos užkirsti keli /apriboti išmetimus iš darbo viet  
Tur t  b ti naudojama organizacini  ir technini  priemoni  (nuotek  nustatymo) kombinacija, skirta 
pasteb ti ir sustabdyti netik tus nuot kius. 
S lygos ir priemon s, susijusios su municipaline nuotek  apdorojimo gamykla 
Pramonin s gamyklos gali b ti prijungtos prie viešosios nuotek  sistemos. Vandenilio peroksidas turi 
trump  pusamž  nutekamuosiuose vandenyse (apytikriai 6 minutes, pagal Ispanijos ir kitus duomenis, 
1989). D l organini  ir kit  kataliz s medžiag  vyksta greitas vandenilio peroksido skaidymasis. Tod l 



 

Saugos duomen  lapas MSDL-056 
 (pagal reglamento 453/2010 (EB) – II pried ) 

15 lapas iš 43 lap  Versija: 4 Pildymo data: 
2002 11 30 

Paskutinio  
perži r jimo data: 

2015 11 30 

 

apytikriai 97% vandenilio peroksido bus suardyta per 30 minu i  nutekamuosiuose vandenyse.  tai 
reikia atsižvelgti skai iuojant prognozuojam j  koncentracij  aplinkoje (PEC) tose nuotek  apdorojimo 
gamyklose (STP), kurios yra prijungtos prie viešosios kanalizacijos sistemos. 
Nuotek  apdorojimo gamyklos dydis: 2000 m3/d. (pradin  prielaida) 
S lygos ir priemon s, susijusios su išorini  išmetam j  atliek  apdorojimu 
Dideliems konteineriams (>200l) naudojama uždaro ciklo sistema. 
S lygos ir priemon s susijusios su išorini  atliek  utilizavimu 
 Atliek  tipas Kietosios ir skystosios atliekos  

Sunaikinimo technologija Atliekos apdorojamos kaip pramonin s 
atliekos ir turi b ti sudegintos terminio 
sunaikinimo kamerose, kur pašalinamas 
visas vandenilio peroksidas. 

Dalis, išmetama  aplink  
atliek  apdorojimo metu 

Vandenilio peroksidas labai reaktyvus, 
tod l suyra atliekose ir apdorojimo metu. 
Nesitikima jokio patekimo  aplink . 

Papildomi geros praktikos patarimai, ne traukti  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) CSA Direktyv . 
Pastaba:  šiame skyriuje aprašomas priemones nebuvo atsižvelgta aukš iau pateikiamo poveikio 
scenarijaus poveikio vertinime. Jos nepatvirtintos REACH 37 straipsniu (4).  
Biologinio vandens apdorojimo gamykla laikoma geru sprendimu nutekamojo vandens apdorojimui, 
kai n ra municipalin s STP. 
1.1.1.2. POVEIKIO DARBUOTOJAMS KONTROL : TAIKYTINAS SCENARIJUS 1 
Taikytino scenarijaus pavadinimas PROC 1: Naudojama uždarame procese, poveikis 

nenumatomas 
PROC 2: Naudojama uždaruose nepertraukiamuose pramon s 
procesuose, poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas 
(pvz., imant m ginius). 
PROC 3: Naudojama uždarame periodin s gamybos procese 
(sintez  arba preparat  ruošimas) 
PROC 4: Naudojama periodin s gamybos ir kituose 
procesuose (pvz., sintez s), kur yra poveikio galimyb  
PROC 5: Maišymas ir sumaišymas periodin s gamybos 
procesuose, gaminant preparatus ir gaminius (keli  etap  
ir/arba žymus kontaktas) 
PROC 7: Purškimas pramonin je aplinkoje 
PROC 10: Tepimas voleliu ar teptuku 
PROC 12: P timo medžiag  naudojimas gaminant putas 
PROC 13: Gamini  apdorojimas panardinant ir pilant 
PROC 14: Preparat  arba gamini  gamyba suspaudžiant, 
išspaudžiant, table i  ir granuli  gamyba 
PROC 15: Laboratorini  reagent  naudojimas 
PROC 21: Chemini  medžiag , susijungusi  su kitomis 
medžiagomis ir (arba) gaminiais, tvarkymas žemos energijos 
s lygomis 

Papildomos instrukcijos Klij , hermetik , adsorbent , biocidini  produkt  (pvz., 
dezinfekcijos priemoni , parazit  naikinimo produkt ), dang  
ir daž , skiedikli , daž  nu m j , tr š , metalinio paviršiaus 
apdorojimo produkt , skaitant galvaninius ir galvanizuotus 
produktus, nemetalinio paviršiaus apdorojimo produkt , 
produkt , toki  kaip pH reguliatoriai, flokuliantai, nusodikliai, 
neutralizavimo priemon s, kit  laboratorini  chemikal , odos 



 

Saugos duomen  lapas MSDL-056 
 (pagal reglamento 453/2010 (EB) – II pried ) 

16 lapas iš 43 lap  Versija: 4 Pildymo data: 
2002 11 30 

Paskutinio  
perži r jimo data: 

2015 11 30 

 

rauginimo, dažymo, apdailos, impregnavimo ir prieži ros 
produkt , metalo darbini  skys i , popieriaus ir lent  daž , 
apdailos ir impregnavimo produkt , skaitant baliklius ir 
kitokias pagalbines apdirbimo priemones, augal  apsaugos 
produkt , kvepal , aromatini  medžiag , vaist , poliruokli  ir 
vaško mišini , polimerini  medžiag  ir mišini , 
puslaidininki , tekstil s daž , apdailos ir impregnavimo 
produkt ; skaitant baliklius ir kitokias pagalbines apdirbimo 
priemones, plovimo ir valymo produkt  ( skaitant produktus 
tirpikli  pagrindu), vandens apdorojimo chemini  produkt , 
kosmetikos, asmens higienos produkt  naudojimas. 

Produkto charakteristika 
žr. aukš iau (3 psl.)  
Naudojami kiekiai 
Iki 75000 ton  per metus (gamyba)  
Iki 8950 ton  per metus (chemin  sintez ) 
Iki 1010 ton  per metus (cheminis naudojimas) 
Naudojimo/poveikio dažnumas ir trukm  
Poveikio darbuotojui trukm : > 4 val./d. 
Poveikio dažnumas darbo vietoje: 220 d./m. vienam darbuotojui 
Emisijos dienos vienoje darbo vietoje: 360 d./m. gamyboje; 300 d./m. chemin je sintez je ir naudojime  
Žmogiškieji faktoriai, kuri  neapima rizikos valdymas 
Darbuotojai gali b ti paveikti kv pus arba d l kontakto per od . Galimas tik trumpas kontaktas su 
koncentruotais vandenilio peroksido tirpalais, pvz., kai sistema neatlaiko imant m ginius ar 
distiliuojant, stabilizacijos ar laboratorinio darbo metu. 
Kitos numatytos darbo s lygos, susijusios su poveikiu darbuotojams 
Darbuotojai gali atlikti skirtingus darbus normalios pamainos metu. Tod l gali žymiai skirtis poveikio 
dažnumas ir trukm . Kai kuri  užduo i  metu trumpalaikis koncentrat  poveikis padid ja. Ta iau 
tikimasi, jog darbuotojai tokiose situacijose imsis papildom  rizikos valdymo priemoni , taip žymiai 
sumažindami poveikio sau lyg . 
Proceso lygmens (šaltinio) technin s s lygos ir priemon s, skirtos teršal  išmetimo prevencijai 
Gamybos procesai paprastai vyksta nepertraukiamai ir uždarai, ta iau kiti procesai gali b ti periodinio 
tipo. Kai periodinis reaktorius uždaromas, vandenilio peroksido poveikis gar  b senoje sumaž ja gana 
greitai net ir esant tik nat raliai ventiliacijai. Kai procesuose randama sprag  ir atsiranda koncentruoto 
vandenilio peroksido tirpalo poveikio tikimyb , naudojama segregacijos technologija ir rengiama 
bendroji arba vietin  ventiliacijos sistema. 
Technin s s lygos ir priemon s, skirtos kontroliuoti pasklidim  nuo šaltinio iki darbuotojo  
Atvirose voniose, naudojamose graviravimui ar metalinio paviršiaus apdorojimui mažesn s 
koncentracijos vandenilio peroksido tirpalais, dažnai rengiama vietin  ištraukiamoji ventiliacija, ta iau 
ne visada. 
Organizacin s priemon s, skirtos užkirsti keli / apriboti išmetimus, pasklidim  ir poveik  
Darbuotojai turi b ti tinkamai apmokyti. 
Prieš jiems patenkant  darbo viet , konteineriai turi b ti patikrinti – ar jie nepažeisti ir švar s. 
Privaloma reguliariai tikrinti ir priži r ti tiekimo linijas. 
S lygos ir priemon s, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 
 Technin s priemon s Emisijos atveju reikalinga vietin  

ištraukiamoji ventiliacija. 
 

 Kv pavimo tak  apsauga Kai kuriose situacijose, tokiose kaip 
pramoninis purškimas, reikalinga 
respiracin  apsauga (pvz., veido kauk  su 
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NO tipo kasete). 
 Rank  apsauga Privaloma m v ti prasisunkimams 

atsparias pirštines (pvz., PVC, guma). 
 

 Aki  apsauga Privaloma d v ti chemikalams atspari  
aki /veido apsaug . 

 

 Odos ir k no apsauga Tiškal  atveju privaloma d v ti tinkam  
apsauginius drabužius (pvz., PVC, guma). 

 

 Higienos priemon s Laikyti atokiai nuo maisto produkt , 
g rim , tabako. Prieš pertraukas ir darbo 
pabaigoje nusiplauti rankas ir naudoti odos 
apsaugos krem . Laikyti darbo drabužius 
atskirai. Nedelsiant nusirengti visus 
suterštus drabužius. Kruopš iai nusiprausti 
po atviro produkto naudojimo. 

 

Papildomi geros praktikos patarimai, ne traukti  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) CSA Direktyv . 
Pastaba:  šiame skyriuje aprašomas priemones nebuvo atsižvelgta aukš iau pateikiamo poveikio 
scenarijaus poveikio vertinime. Jos nepatvirtintos REACH 37 straipsniu (4).  
Nuotek  davikliai bei nuotek  sulaikymo konstrukcijos gali b ti rengiamos, siekiant apsaugoti 
darbuotojus nuo atsitiktinio nekontroliuojamo medžiagos išpylimo/išsiskyrimo. 
Darbuotoj  apmokymuose turi b ti pateikiama informacija apie rizik  d l chemini  medžiag , su 
kuriomis darbuotojams gali tekti dirbti, taip pat ir saugaus darbo instruktažas.  
2. POVEIKIO VERTINIMAS IR JO ŠALTINIO NURODYMAS 
Darbuotojams (per burn ) Jei laikomasi geros pramonin s higienos praktikos, poveikis 

per burn  darbuotojams neaktualus. 
Darbuotojams (per od ) Darbuotojai naudojantys koncentruotus vandenilio peroksido 

tirpalus turin ius 35% ar daugiau mas s dalies privalo naudoti 
tinkam  odos apsaug , kurios pakanka apsisaugoti nuo 
poveikio odai. Darbuotojai privalo naudoti efektyvius 
apsauginiu akinius nuo poveikio akims.  

Darbuotojai ( kv pus), RMM 
PROC 1, jokio 
PROC 2, LEV 90% 
PROC 3, LEV 90% 
PROC 4, LEV 90% 
PROC 5, LEV 90% 
PROC 7, LEV 90%, PRE 95% 
PROC 10, LEV 90% 
PROC 12, LEV 80% 
PROC 13, LEV 90% 
PROC 14, LEV 90% 
PROC 15, LEV 90% 
 

Apskai iuota su ECETOC TRA (maksimali koncentracija) 
0,014 mg/m3 (90% mas s dalies) 
0,142 mg/m3 (90% mas s dalies) 
0,298 mg/m3 (70% mas s dalies) 
0,496 mg/m3 (70% mas s dalies) 
0,496 mg/m3 (70% mas s dalies) 
0,425 mg/m3 (60% mas s dalies) 
0,85 mg/m3 (60% mas s dalies) 
0,34 mg/m3 (60% mas s dalies) 
0,85 mg/m3 (60% mas s dalies) 
0,425 mg/m3 (60% mas s dalies) 
0,496 mg/m3 (70% mas s dalies) 
 

Vartotojas Netaikoma 
 
Aplinka (maksimali PEC) Sumodeliuota su EUSES 

Gamyba Sintez  Naudojimas 
G las vanduo 
J ros vanduo 

0,009 mg/L 
0,0015 mg/L 

0,0063 mg/L 
0,0006 mg/L 

0,0086 mg/L 
0,0008 mg/L 
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Dirva 
STP 
Žmon s per aplink  

1,45 x 10-4 mg/kg 
0,63 mg/L 
Netaikoma 

1,51 x 10-4 mg/kg 
0,146 mg/L 
Netaikoma 

1,17 x 10-4 mg/kg 
0,059 mg/L 
Netaikoma 

S lygos skirtingose ES darbo vietose, naudojan iose vandenilio peroksid , gali žymiai skirtis. Žemiau 
pateikiama lentel  gali b ti naudojama nustatyti maksimaliai leidžiamai vandenilio peroksido 
koncentracijai nutekamuosiuose vandenyse darbo vietose/apdorojimo gamykl  teritorijose, 
priklausomai nuo t rin s nutekam j  vanden  t km s ir priiman i j  vandens telkini . 
T rin  
nutekam j  
vanden  
t km  
(m3/d) 

T rin  priiman i j  g lo ar j rinio vandens telkini  t km  (m3/d) 

 
 
100 

 
 
250 

 
 
500 

 
 
750 

 
 
1000 

 
 
10000 

 
 
100000 

 
 
1000000 

 
 
10000000 

 Maksimali leidžiama vandenilio peroksido koncentracija išmetamosiose nuotekose, mg/L  
100 0,0252 0,0441 0,0756 0,1071 0,1386 1,2726 12,6128 126,0144 1260,0304 
250 0,0176 0,0252 0,0378 0,0504 0,0630 0,5166 5,0527 50,4133 504,0197 
500 0,0151 0,0189 0,0252 0,0315 0,0378 0,2646 2,5326 25,2130 252,0162 
750 0,0143 0,0168 0,0210 0,0252 0,0294 0,1806 1,6926 16,8128 168,0150 
1000 0,0139 0,0158 0,0189 0,0221 0,0252 0,1386 1,2726 12,6128 126,0144 
1500 0,0134 0,0147 0,0168 0,0189 0,0210 0,0966 0,8526 8,4127 84,0138 
2000 0,0132 0,0142 0,0158 0,0173 0,0189 0,0756 0,6426 6,3127 63,0135 
5000 0,0129 0,0132 0,0139 0,0145 0,0151 0,0378 0,2646 2,5326 25,2130 
10000 0,0127 0,0129 0,0132 0,0135 0,0139 0,0252 0,1386 1,2726 12,6128 
20000 0,0127 0,0128 0,0129 0,0131 0,0132 0,0189 0,0756 0,6426 6,3127 

3. PATARIMAI, KAIP VERTINTI, AR DIRBAMA ES NUSTATYTOSE RIBOSE 
Tokiais atvejais, kai atliekam  užduo i /veiklos metu atsiranda medžiagos poveikio rizika, darbuotojai 
privalo naudoti aukš iau rekomenduojam  asmenin s apsaugos rang . Be inžinerini  kontrol s 
priemoni , toki  kaip tinkama ventiliacija, poveikio ribos vert  turi b ti reguliariai vertinama, kaip 
gera pramonin  praktika, ir jei ji viršijama, reikia imtis papildom  rizikos valdymo priemoni : kauk s 
nuo dulki , drabužiai ilgomis rankov mis ir apsaugin s pirštin s, apsaugan ios nuo ilgesnio ir 
pasikartojan io kontakto su oda ir kv pavimo takais. 
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POVEIKIO SCENARIJUS NUMERIS: 2 
VANDENILIO PEROKSIDAS 
 
1.2. PAKROVIMO IR IŠKROVIMO DARBAI, PASKIRSTYMAS, SKAITANT VISUS 
NUSTATYTUS NAUDOJIMO B DUS 
Naudojimo deskriptori  s rašas 
SU 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22 
ERC 1, 2, 4, 6a, 6b, 6c 
PC 1, 8, 12, 14, 15, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39 
PROC 8a, 8b, 9 
Naudojimo sektoriaus kategorija (SU) 
SU 3: Pramoninis panaudojimas 
SU 4: Maisto produkt  gamyba 
SU 5: Tekstil s, odos, kaili  gamyba 
SU 6: Medienos mas s, popieriaus ir popieriaus produkt  gamyba 
SU 8: Didelio masto chemini  produkt  gamyba ( skaitant naftos produktus) 
SU 9: Gryn j  chemini  medžiag  gamyba 
SU 10: Preparat  formulavimas (maišymas) 
SU 11: Gumos produkt  gamyba 
SU 12: Plastik  gamyba, skaitant maišym  ir konversij  
SU 14: Pagrindini  metal  gamyba 
SU 15: Produkt  iš metalini  komponent  gamyba, išskyrus mechanizmus ir rang  
SU 16: Kompiuteri , elektronini  ir optini  produkt , elektros rangos gamyba 
SU 17: Bendroji gamyba, pvz., mechanizmai, ranga, transporto priemon s, kita transporto ranga 
SU 21: Naudotojams: privatus b stas (= pla ioji visuomen  = vartotojai) 
SU 22: Profesionalus naudojimas: viešoji erdv  (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, 
amatininkai) 
Taikytino aplinkos scenarijaus pavadinimas ir atitinkamas ERC 
ERC 1: Chemini  medžiag  gamyba 
ERC 2: Preparat  ruošimas 
ERC 4: Apdirbimo pagalbini  priemoni , netampan i  sudedamosiomis gamini  dalimis, pramoninis 
naudojimas procesuose ar produktuose 
ERC 6a: Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita chemin  medžiaga (tarpini  chemini  
medžiag  naudojimas) 
ERC 6b: Reaguojan i  apdirbimo pagalbini  priemoni  pramoninis naudojimas 
ERC 6c: Pramoninis monomer  naudojimas polimerizacijoje 
Mišini  tipai (PC = cheminio produkto kategorija) 
PC 1 Klijai, hermetikai 
PC 8 Biocidiniai produktai (pvz., dezinfekcijos priemon s, parazit  naikinimo produktai) 
PC 12 Tr šos 
PC 14 Metalinio paviršiaus apdorojimo produktai, skaitant galvaninius ir galvanizuotus produktus 
PC 15 Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai 
PC 21 Laboratoriniai chemikalai 
PC 25 Metalo darbiniai skys iai 
PC 27 Augal  apsaugos produktai 
PC 29 Vaistai 
PC 31 Poliruokliai ir vaško mišiniai 
PC 32 Polimerin s medžiagos ir mišiniai 
PC 34 Tekstil s dažai, apdailos ir impregnavimo produktai, skaitant baliklius ir kitokias pagalbines 
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apdirbimo priemones 
PC 35 Plovimo ir valymo produktai ( skaitant produktus tirpikli  pagrindu) 
PC 37 Vandens apdorojimo cheminiai produktai 
PC 39 Kosmetika, asmens higienos produktai 
Taikytin  darbuotojams scenarij  s rašas ir atitinkami PROC 
PROC 8a: Medžiag  ar preparat  perk limas ( krovimas ir (arba) iškrovimas) iš ind  arba  indus ir 
(arba) dideles talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje 
PROC 8b: Medžiag  ar preparat  perk limas ( krovimas ir (arba) iškrovimas) iš ind  arba  indus ir 
(arba) dideles talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC 9: Medžiag  arba preparat  perk limas  mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, 
skaitant sv rim ) 

V lesni paaiškinimai 
Šiame scenarijuje aprašomi procesai ir veikla, susijusi su pakrovimo ir iškrovimo darbais, atliekamais 
pagal nustatyt  naudojimo b d . skaitant konteineri  pildym  gamybos vietose, neapdorot  tirpal  
pristatym   kitas darbo vietas, perk lim  iš transportavimo konteineri   sand liavimo cisternas ir 
perk lim  iš sand liavimo konteineri   reaktorius ar skiedimo cisternas. Pakrovimo rengim , 
sand liavimo konteineri , transportavimo konteineri  ir reaktyvini  ind  dizainas ir dydis gali žymiai 
skirtis. Tirpalai gali b ti skirtingos vandenilio peroksido koncentracijos.  
1.2.1. POVEIKIO SCENARIJUS 
1.2.1.1. Taikytini scenarijai poveikio aplinkai valdymui, skirti: ERC1, ERC2, ERC4, 

ERC6a, ERC6b, ERC6c 
Taikytino scenarijaus pavadinimas ERC 1: Chemini  medžiag  gamyba 

ERC 2: Preparat  ruošimas 
ERC 4: Apdirbimo pagalbini  priemoni , netampan i  
sudedamosiomis gamini  dalimis, pramoninis naudojimas 
procesuose ar produktuose 
ERC 6a: Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita 
chemin  medžiaga (tarpini  chemini  medžiag  
naudojimas) 
ERC 6b: Reaguojan i  apdirbimo pagalbini  priemoni  
pramoninis naudojimas 
ERC 6c: Pramoninis monomer  naudojimas 
polimerizacijoje 

V lesn s instrukcijos Netaikoma 
Produkto charakteristika 
 Vert  Vnt. Pastabos 
Fizin  medžiagos/produkto b sena Skystis kietas/skystis - 
Medžiagos/produkto lakumas Žema geba garuoti 

iš vandens 
hPa - 

Santykinis medžiagos molekulinis 
svoris 

34,02 g/mol - 

Medžiagos koncentracija produkte iki 90% % - 
Naudojami kiekiai 
RMM ir kitos naudojimo dirbant  s lygos užtikrina rizikos kontrol  bet kuriuo metu ir bet kuriam 
našumui pramoninio vandenilio peroksido naudojimo metu. 
Naudojimo dažnumas ir trukm  
Poveikio darbo vietoje trukm : 8 val./d. 
Poveikio dažnumas darbo vietoje: 220 d./m. vienam darbuotojui (EC, 2008b, 8 psl.) 
Emisijos dienos vienoje darbo vietoje:  Nesitikima joki  emisij   aplink  

214
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Aplinkos faktoriai, nesusij  su rizikos valdymu 
Up s t km s tempas:  18000 m3/d. (pradin  prielaida) 
Kitos numatytos darbo s lygos, susijusios su poveikiu aplinkai 
Viduje/Lauke 
Perkeliant medžiagas nesitikima joki  emisij   aplink  (ES rizikos vertinimo ataskaita, Europos 
komisija 2003). 
Proceso lygmens (šaltinio) technin s s lygos ir priemon s, skirtos teršal  išmetimo prevencijai 
Didel s talpyklos, tokios kaip kelio cisternos, geležinkelio vagonai ar ISO konteineriai, gaminami iš 
kruopš iai atrinkt  ner dijan io plieno r ši  ir kit  medžiag . Standartai vandenilio peroksido 
transportavimo ind  paviršiaus mišiniams ir gamybai yra labai griežti, siekiant užkirsti keli  
pavojingam medžiag  skaidymuisi. Cisternos ir sunkvežimiai yra naudojami transportuoti r šis, 
turin ias iki 70% vandenilio peroksido svorio. Dideli  transportavimo ind  t ris siekia iki 40 m3. 
Sunkvežimi  cistern  išleidimo vožtuvai, prijungiami prie sand liavimo cistern , yra specialaus 
dydžio, kad b t  išvengta bet koki  nesusipratim . Didžioji dauguma gamykl  dideles sand liavimo 
cisternas iš pasyvuoto aliuminio ar ner dijan io plieno (iki 1000 m3 t rio) laiko lauke. Cisternos yra 
gerai apsaugotos nuo ištek jim , kai stovi ant betoninio paviršiaus ir turi išsiliejimo kontrol s 
sistemas. Atsitiktinai atsirad  nutek jimai vandeniu nuplaunami  drenaž . Sand liavimo cisternos yra 
tiesiogiai susijusios su procesais. Vandenilio peroksidas taip pat tiekiamas mažesn je taroje, tokioje 
kaip statin s ar eurokubai (IBC). Dažniausiai naudojama medžiaga indams, išlaikantiems iki 60% 
vandenilio peroksido svorio, yra speciali ypa  tankaus  polietileno r šis. Labiau koncentruotas 
medžiagas reikia laikyti specialiose aliuminio ar ner dijan io plieno pakuot se. 
Technin s darbo vietos s lygos ir priemon s, skirtos užkirsti keli /apriboti išmetimus, 
pasklidim  ir poveik  
Netaikoma  
Organizacin s priemon s, skirtos užkirsti keli /apriboti išmetimus iš darbo viet  
Perkeliant medžiagas nesitikima joki  emisij   aplink  (ES rizikos vertinimo ataskaita, Europos 
komisija 2003). 
S lygos ir priemon s, susijusios su municipaline nuotek  apdorojimo gamykla 
Netaikoma 
S lygos ir priemon s, susijusios su išorini  išmetam j  atliek  apdorojimu 
Oras: paprastai uždara sistema 
Nuotekos: Dažniausiai n ra joki  nuotek . Jei atsiranda nutek jim , jie nuplaunami dideliu kiekiu 
vandens ir nukreipiami  nuotek  apdorojimo sistem . 
Kietosios ir skystosios atliekos: Dažniausiai n ra atliek . Apdorojamos kaip pramonin s atliekos. 
Konteineriai uždaromi ir gr žinami. 
S lygos ir priemon s, susijusios su išorini  atliek  utilizavimu 
 Atliek  tipas Kietosios ir skystosios atliekos  

Sunaikinimo technologija Atliekos apdorojamos kaip pramonin s 
atliekos ir turi b ti sudegintos terminio 
sunaikinimo kamerose, kur pašalinamas 
visas vandenilio peroksidas. 

Dalis, išmetama  aplink  
atliek  apdorojimo metu 

Vandenilio peroksidas labai reaktyvus, 
tod l suyra atliekose ir apdorojimo metu. 
Nesitikima jokio patekimo  aplink . 

Papildomi geros praktikos patarimai, ne traukti  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) CSA Direktyv . 
Pastaba:  šiame skyriuje aprašomas priemones nebuvo atsižvelgta aukš iau pateikiamo 
poveikio scenarijaus poveikio vertinime. Jos nepatvirtintos REACH 37 straipsniu (4).  
Netaikoma 
1.2.1.2. POVEIKIO DARBUOTOJAMS KONTROL : TAIKYTINAS SCENARIJUS 1 
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Taikytino scenarijaus pavadinimas PROC 1: Naudojama uždarame procese, poveikis 
nenumatomas 
PROC 2: Naudojama uždarose nepertraukiamuose 
pramon s procesuose, poveikis pasitaiko kartais ir yra 
kontroliuojamas (pvz., imant m ginius). 
PROC 3: Naudojama uždarame periodin s gamybos 
procese (sintez  arba preparat  ruošimas) 
PROC 4: Naudojama periodin s gamybos ir kituose 
procesuose (pvz., sintez s), kur yra poveikio galimyb  
PROC 5: Maišymas ir sumaišymas periodin s gamybos 
procesuose, gaminant preparatus ir gaminius (keli  etap  ir 
(arba) žymus kontaktas) 
PROC 7: Purškimas pramonin je aplinkoje 
PROC 10: Tepimas voleliu ar teptuku 
PROC 12: P timo medžiag  naudojimas gaminant putas 
PROC 13: Gamini  apdorojimas panardinant ir pilant 
PROC 14: Preparat  arba gamini  gamyba suspaudžiant, 
išspaudžiant, table i  ir granuli  gamyba 
PROC 15: Laboratorini  reagent  naudojimas 
PROC 21: Chemini  medžiag , susijungusi  su kitomis 
medžiagomis ir (arba) gaminiais, tvarkymas žemos 
energijos s lygomis 

Papildomos instrukcijos Netaikoma 
Produkto charakteristika 
žr. aukš iau (2 psl.)  
Naudojami kiekiai 
RMM ir kitos naudojimo dirbant s lygos užtikrina rizikos kontrol  bet kuriuo metu ir bet kuriam 
našumui pramoninio vandenilio peroksido naudojimo metu. 
Naudojimo/poveikio dažnumas ir trukm  
Poveikio darbo vietoje trukm : 8 val./d. 
Poveikio dažnumas darbo vietoje: 220 d./m. vienam darbuotojui (EC, 2008b, 8 psl.) 
Emisijos dienos vienoje darbo vietoje: Nesitikima joki  emisij   aplink  
Žmogiškieji faktoriai, kuri  neapima rizikos valdymas 
ranga, naudojama medžiagos perk limui ir pripildymui, yra paprastai uždaros sistemos. Kontaktas su 

gryn ja medžiaga gali atsirasti trumpam laiko tarpui, kuomet prijungiami ar atjungiami pildymo 
antgaliai.  
Pagal nustatyt j  naudojim , vartotojams poveikis neprognozuojamas. 
Kitos numatytos darbo s lygos, susijusios su poveikiu darbuotojams 
Netaikoma 
Proceso lygmens (šaltinio) technin s s lygos ir priemon s, skirtos teršal  išmetimo prevencijai 
Didel s talpyklos, tokios kaip kelio cisternos, geležinkelio vagonai ar ISO konteineriai gaminami iš 
kruopš iai atrinkt  ner dijan io plieno r ši  ir kit  medžiag . Standartai vandenilio peroksido 
transportavimo ind  paviršiaus mišiniams ir gamybai yra labai griežti, siekiant užkirsti keli  
pavojingam medžiag  skaidymuisi. Cisternos ir sunkvežimiai yra naudojami transportuoti r šis, 
turin ias iki 70% vandenilio peroksido svorio. Dideli  transportavimo ind  t ris siekia iki 40 m3. 
Sunkvežimi  cistern  išleidimo vožtuvai, prijungiami prie sand liavimo cistern , yra specialaus 
dydžio, kad b t  išvengta bet koki  nesusipratim . Didžioji dauguma gamykl  dideles sand liavimo 
cisternas iš pasyvuoto aliuminio ar ner dijan io plieno (iki 1000 m3 t rio) laiko lauke. Cisternos yra 
gerai apsaugotos nuo ištek jim , kai stovi ant betoninio paviršiaus ir turi išsiliejimo kontrol s 
sistemas. Atsitiktinai atsirad  nutek jimai vandeniu nuplaunami  drenaž . Sand liavimo cisternos yra 



 

Saugos duomen  lapas MSDL-056 
 (pagal reglamento 453/2010 (EB) – II pried ) 

23 lapas iš 43 lap  Versija: 4 Pildymo data: 
2002 11 30 

Paskutinio  
perži r jimo data: 

2015 11 30 

 

tiesiogiai susijusios su procesais. Vandenilio peroksidas taip pat tiekiamas mažesn je taroje, tokioje 
kaip statin s ar eurokubai (IBC). Dažniausiai naudojama medžiaga indams, išlaikantiems iki 60% 
vandenilio peroksido svorio, yra speciali ypa  tankaus  polietileno r šis. Labiau koncentruotas 
medžiagas reikia laikyti specialiose aliuminio ar ner dijan io plieno pakuot se. 
Technin s s lygos ir priemon s, skirtos kontroliuoti pasklidim  nuo šaltinio iki darbuotojo 
Netaikoma 
Organizacin s priemon s, skirtos užkirsti keli / apriboti išmetimus, pasklidim  ir poveik  
Darbuotojai turi b ti tinkamai apmokyti. 
Prieš jiems patenkant  darbo viet , konteineriai turi b ti patikrinti – ar jie nepažeisti ir švar s. 
S lygos ir priemon s, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 
 Kv pavimo tak  apsauga Kai kuriose emisin se situacijose 

reikalinga respiracin  apsauga (pvz., veido 
kauk  su NO tipo kasete). 

 

 Rank  apsauga Privaloma m v ti prasisunkimams 
atsparias pirštines (pvz., PVC, guma). 

 

 Aki  apsauga Privaloma d v ti chemikalams atspari  
aki /veido apsaug . 

 

 Odos ir k no apsauga Tiškal  atveju privaloma d v ti tinkamus 
apsauginius drabužius (pvz., PVC, guma). 

 

 Higienos priemon s Laikyti atokiai nuo maisto produkt , 
g rim , tabako. Prieš pertraukas ir darbo 
pabaigoje nusiplauti rankas ir naudoti odos 
apsaugos krem . Laikyti darbo drabužius 
atskirai. Nedelsiant nusirengti visus 
suterštus drabužius. Kruopš iai nusiprausti 
po atviro produkto naudojimo. 

 

Papildomi geros praktikos patarimai, ne traukti  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) CSA Direktyv . 
Pastaba:  šiame skyriuje aprašomas priemones nebuvo atsižvelgta aukš iau pateikiamo 
poveikio scenarijaus poveikio vertinime. Jos nepatvirtintos REACH 37 straipsniu (4).  
Nuotek  davikliai bei nuotek  sulaikymo konstrukcijos gali b ti rengiamos, siekiant apsaugoti 
darbuotojus nuo atsitiktinio nekontroliuojamo medžiagos išpylimo/išsiskyrimo. 
Darbuotoj  apmokymuose turi b ti pateikiama informacija apie rizik  d l chemini  medžiag , su 
kuriomis darbuotojams gali tekti dirbti, taip pat ir saugaus darbo instruktažas.  
2. POVEIKIO VERTINIMAS IR JO ŠALTINIO NURODYMAS 
Darbuotojams (per burn ) Jei laikomasi geros pramonin s higienos praktikos, 

poveikis per burn  darbuotojams neaktualus. 
Darbuotojams (per od ) Darbuotojai, naudojantys koncentruotus vandenilio 

peroksido tirpalus, turin ius 35% ar daugiau mas s dalies, 
privalo naudoti tinkam  odos apsaug , kurios pakanka 
apsisaugoti nuo poveikio odai. Darbuotojai privalo naudoti 
efektyvius apsauginius akinius nuo poveikio akims.  

Darbuotojai ( kv pus), RMM 
PROC 8a, LEV 90% 
 
PROC 8b, LEV 97% 
PROC 9, LEV 90% 

Apskai iuota su ECETOC TRA (maksimali koncentracija) 
0,99 mg/m3 (70% mas s dalies); 90% tirpalas su geresniu 
LEV ar trumpesniam laikotarpiui 
0,21 mg/m3 (90% mas s dalies) 
0,71 mg/m3 (90% mas s dalies)  

Vartotojas Netaikoma 
Aplinka Perkeliant medžiag  nesitikima joki  emisij   aplink . 
3. PATARIMAI, KAIP VERTINTI, AR DIRBAMA ES NUSTATYTOSE RIBOSE 
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Tokiais atvejais, kai atliekam  užduo i /veiklos metu atsiranda medžiagos poveikio rizika, 
darbuotojai privalo naudoti aukš iau rekomenduojam  asmenin s apsaugos rang . Be inžinerini  
kontrol s priemoni , toki  kaip tinkama ventiliacija, poveikio ribos vert  turi b ti reguliariai 
vertinama, kaip gera pramonin  praktika, ir jei ji viršijama, reikia imtis papildom  rizikos valdymo 
priemoni : kauk s nuo dulki , drabužiai ilgomis rankov mis ir apsaugin s pirštin s, apsaugan ios nuo 
ilgesnio ir pasikartojan io kontakto su oda ir kv pavimo takais. 
 
POVEIKIO SCENARIJUS NUMERIS: 3 
VANDENILIO PEROKSIDAS 
 
1.3. BALINIMAS SU VANDENILIO PEROKSIDO TIRPALAIS, SKAITANT VISUS 
NUSTATYTUS NAUDOJIMO B DUS 
Naudojimo deskriptori  s rašas 
SU 3, 5, 6, 21, 22 
ERC 4, 6a, 8a, 8b, 8e 
PC 23, 24, 26, 34 
PROC 1, 2, 3, 4, 13, 19 
Naudojimo sektoriaus kategorija (SU) 
SU 3: Pramoninis naudojimas 
SU 5: Tekstil s, odos, kaili  gamyba 
SU 6: Medienos mas s, popieriaus ir popieriaus produkt  gamyba 
SU 21: Naudotojams: privatus b stas (= pla ioji visuomen  = vartotojai) 
SU 22: Profesionalus naudojimas: viešoji erdv  (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, 
amatininkai) 
Taikytino aplinkos scenarijaus pavadinimas ir atitinkamas ERC 
ERC 4: Apdirbimo pagalbini  priemoni , netampan i  sudedamosiomis gamini  dalimis, 
pramoninis naudojimas procesuose ar produktuose 
ERC 6b: Reaguojan i  apdirbimo pagalbini  priemoni  pramoninis naudojimas 
ERC 8a: Pla iai paplit s pagalbini  apdirbimo priemoni  naudojimas uždarose patalpose, atvirose 
sistemose 
ERC 8b: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  naudojimas uždarose patalpose, atvirose 
sistemose 
ERC 8e: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  naudojimas atvirame ore, atvirose 
sistemose 
Mišini  tipai (PC = cheminio produkto kategorija) 
PC 23: Odos rauginimo, dažymo, apdailos, impregnavimo ir prieži ros produktai 
PC 24: Tepimo priemon s, tepalai ir išleidimo produktai 
PC 26: Popieriaus ir lent  dažai, apdailos ir impregnavimo produktai: skaitant baliklius ir kitokias 
pagalbines apdirbimo priemones 
PC 34: Tekstil s dažai, apdailos ir impregnavimo produktai, skaitant baliklius ir kitokias 
pagalbines apdirbimo priemones 
Taikytin  darbuotojams scenarij  s rašas ir atitinkami PROC 
PROC 1: Naudojama uždarame procese, poveikis nenumatomas 
PROC 2: Naudojama uždarose nepertraukiamuose pramon s procesuose, poveikis pasitaiko kartais 
ir yra kontroliuojamas (pvz., imant m ginius). 
PROC 3: Naudojama uždarame periodin s gamybos procese (sintez  arba preparat  ruošimas) 
PROC 4: Naudojama periodin s gamybos ir kituose procesuose (pvz., sintez s), kur yra poveikio 
galimyb  
PROC 13: Gamini  apdorojimas panardinant ir pilant 
PROC 19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik individualios saugos priemones 
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V lesni paaiškinimai 
Šiame scenarijuje aprašomi procesai ir veikla, susijusi su automatiniais, pusiau automatiniais ir 
rankiniais balinimo procesais, atliekamais su vandeniniais vandenilio peroksido tirpalais 
pramonin je ir profesionalioje aplinkoje. Taip pat atsižvelgiama  vartotoj  naudojamus baliklius, 
turin ius vandenilio peroksido. Vandenilio peroksido tirpalai naudojami medienos mas s rašal  
pašalinimui ir balinimui popieriaus gamyboje, pluoštini  ir nepluoštini  medžiag  bei tekstil s 
( skaitant kilimus) balinimui, taip pat kaip balinimo priemon s pramonin je ir profesionalioje 
aplinkoje bei priva iuose namuose.  
1.3.1. POVEIKIO SCENARIJUS 
1.3.1.1. Taikytini scenarijai poveikio aplinkai valdymui, skirti: ERC4, ERC6b, ERC8a, 
ERC8b, ERC8e 
Taikytino scenarijaus pavadinimas ERC 4: Apdirbimo pagalbini  priemoni , netampan i  

sudedamosiomis gamini  dalimis, pramoninis naudojimas 
procesuose ar produktuose 
ERC 6b: Reaguojan i  apdirbimo pagalbini  priemoni  
pramoninis naudojimas 
ERC 8a: Pla iai paplit s pagalbini  apdirbimo priemoni  
naudojimas uždarose patalpose, atvirose sistemose 
ERC 8b: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  
naudojimas uždarose patalpose, atvirose sistemose 
ERC 8e: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  
naudojimas atvirame ore, atvirose sistemose 

V lesn s instrukcijos Netaikoma 
Produkto charakteristika 
 Vert  Vnt. Pastabos 
Fizin  medžiagos/produkto b sena Skystis kietas/skystis - 
Medžiagos/produkto lakumas Žema geba garuoti 

iš vandens 
hPa - 

Santykinis medžiagos molekulinis 
svoris 

34,02 g/mol - 

Medžiagos koncentracija produkte iki 35% % - 
Naudojami kiekiai 
Netaikoma 
Naudojimo dažnumas ir trukm  
Naudojimo trukm  ir dažnumas, kuriam poveikio scenarijus užtikrina rizikos kontrol  (darbuotojai) 
 

Parametras Medienos mas s 
balinimas, rašal  
nu mimas 

Pluoštin s ir nepluoštin s 
medžiagos balinimas 

Poveikio darbo 
vietoje trukm : 

8 val /d. 8 val./d. 

Poveikio dažnumas 
darbo vietoje: 

220 d/m vienam darbuotojui 220 d/m vienam 
darbuotojui 

Emisijos dienos 
vienoje darbo 
vietoje: 

360 300 

 
Naudojimo trukm  ir dažnumas, kuriam poveikio scenarijus užtikrina rizikos kontrol  (vartotojai) 
 



 

Saugos duomen  lapas MSDL-056 
 (pagal reglamento 453/2010 (EB) – II pried ) 

26 lapas iš 43 lap  Versija: 4 Pildymo data: 
2002 11 30 

Paskutinio  
perži r jimo data: 

2015 11 30 

 

Poveikio vartotojui 
trukm : 

10 minu i  per kart  

Poveikio dažnumas 
vartotojui: 

3-4 kartai per savait  

Per kart  
sunaudojamas kiekis: 

100 ml balinimo produkto 

 

Aplinkos faktoriai, nesusij  su rizikos valdymu 
Up s t km s tempas:  18000 m3/d. (pradin  prielaida) 
Kitos taikomos aplinkos s lygos, takojan ios poveik  aplinkai 
Viduje/Lauke 
Kitos darbo s lygos, lemian ios poveik  
 

Parametras Medienos mas s 
balinimas, rašal  
nu mimas 

Kitas balinimas 

Išmetimas  or  0,001 0,01 
Išmetimas  
nutekamuosius 
vandenis 

0,009 0,009 

Išmetimas  pramonin  
dirv  

0,0001 0,0001 

Nutekam j  vanden  
išmetimo greitis (m3/d) 

17500 2000 

Atskiedimo faktorius 
g lame vandenyje 
Atskiedimo faktorius 
j ros vandenyje 

10 
 
100 

10 
 
100 

 

Proceso lygmens (šaltinio) technin s s lygos ir priemon s, skirtos teršal  išmetimo prevencijai 
Šio proceso metu susidaro daugiausia nutekam j  vanden . Minimal s baliklio, naudojamo 
profesional  ir vartotoj , kiekiai gali b ti išmesti kartu su prastin mis municipalin mis atliekomis. 
Technin s darbo vietos s lygos ir priemon s, skirtos užkirsti keli /apriboti išmetimus, 
pasklidim  ir poveik  
Nutekamieji vandenys apdorojami municipalin je nuotek  apdorojimo gamykloje, turin ioje 2000 
m3/d pradin  paj gum  ir 99,3% pašalinimo efektyvum . 
Organizacin s priemon s, skirtos užkirsti keli /apriboti išmetimus iš darbo viet  
Tur t  b ti naudojama organizacini  ir technini  priemoni  (nuotek  nustatymo) kombinacija, 
skirta pasteb ti ir sustabdyti netik tus nuot kius 
S lygos ir priemon s, susijusios su municipaline nuotek  apdorojimo gamykla 
Vietin  nuotek  apdorojimo gamykla per dien  apdirba 10000 gyventoj  nuotekas, vienam  j  
sudaran ias 200 litr , t.y. bendras nuotek  t ris – 2000000 litr  per dien . 
S lygos ir priemon s, susijusios su išorini  išmetam j  atliek  apdorojimu 
Oras: Galimas užteršto oro patekimas pro aktyvuotos anglies filtrus 
Nuotekos: Pramonin s nuotekos turi b ti apdorojamos viena ar keliomis iš ši  technologij : 

 Biologinis nutekam j  vanden  apdorojimas 
 Nutekam j  vanden  ozonavimas 

Nuotekos po profesionalaus ar privataus balinimo turi b ti išleidžiamos  vieš j  kanalizacijos 
sistem , kur vandenilio peroksidas greitai suyra, pasiek s kanalizacij . 
Pramonin s kietosios ir skystosios atliekos: Apdoroti kaip pramonines atliekas. Uždaryti ir 
gr žinti konteinerius. 

220
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Profesionalios, priva ios kietosios ir skystosios atliekos: Atsikratoma prastoje municipalin je 
kanalizacijoje. 
S lygos ir priemon s, susijusios su išorini  atliek  utilizavimu 
 Atliek  tipas Kietosios ir skystosios atliekos  

Sunaikinimo technologija Atliekos apdorojamas kaip pramonin s 
atliekos ir turi b ti sudegintos terminio 
sunaikinimo kamerose, kur pašalinamas 
visas vandenilio peroksidas. 

Dalis, išmetama  aplink  
atliek  apdorojimo metu 

Vandenilio peroksidas labai reaktyvus, 
tod l suyra atliekose ir apdorojimo metu. 
Nesitikima jokio patekimo  aplink . 

Papildomi geros praktikos patarimai, ne traukti  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) CSA 
Direktyv . Pastaba:  šiame skyriuje aprašomas priemones nebuvo atsižvelgta aukš iau 
pateikiamo poveikio scenarijaus poveikio vertinime. Jos nepatvirtintos REACH 37 straipsniu 
(4).  
Biologin  vandens apdorojimo gamykla laikoma teisinga praktika nuotek  apdorojimui, kai to 
negalima padaryti municipalin je STP. 
1.3.1.2. POVEIKIO DARBUOTOJAMS KONTROL : TAIKYTINAS SCENARIJUS 1 
Taikytino scenarijaus pavadinimas PROC 1: Naudojama uždarame procese, poveikis 

nenumatomas 
PROC 2: Naudojama uždarose nepertraukiamuose 
pramon s procesuose, poveikis pasitaiko kartais ir yra 
kontroliuojamas (pvz., imant m ginius). 
PROC 3: Naudojama uždarame periodin s gamybos 
procese (sintez  arba preparat  ruošimas) 
PROC 4: Naudojama periodin s gamybos ir kituose 
procesuose (pvz., sintez s), kur yra poveikio galimyb  
PROC 13: Gamini  apdorojimas panardinant ir pilant 
PROC 19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant 
tik individualios saugos priemones 

Papildomos instrukcijos Netaikoma 
Produkto charakteristika 
žr. aukš iau (2 psl.)  
Naudojami kiekiai 
Netaikoma 
Naudojimo/poveikio dažnumas ir trukm  
Naudojimo trukm  ir dažnumas, kuriam poveikio scenarijus užtikrina rizikos kontrol  (darbuotojai) 
 

Parametras Medienos mas s 
balinimas, rašal  
nu mimas 

Pluoštin s ir nepluoštin s 
medžiagos balinimas 

Poveikio darbo 
vietoje trukm : 

8 val./d. 8 val./d. 

Poveikio dažnumas 
darbo vietoje: 

220 d/m vienam darbuotojui 220 d/m vienam 
darbuotojui 

Emisijos dienos 
vienoje darbo 
vietoje: 

360 300 

 
Naudojimo trukm  ir dažnumas, kuriam poveikio scenarijus užtikrina rizikos kontrol  (vartotojai) 
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Poveikio vartotojui 
trukm : 

10 minu i  per kart  

Poveikio dažnumas 
vartotojui: 

3-4 kartai per savait  

Per kart  
sunaudojamas kiekis: 

100 ml balinimo produkto 

 

Žmogiškieji faktoriai, kuri  neapima rizikos valdymas 
Darbuotojai gali b ti paveikti per od  ar kv pavimo takus 
Kitos numatytos darbo s lygos, susijusios su poveikiu darbuotojams 
Viduje/Lauke 
Proceso lygmens (šaltinio) technin s s lygos ir priemon s, skirtos teršal  išmetimo prevencijai 
Koncentruot  vandenilio peroksido tirpal  atskiedimas ir perdavimas  proces  linij  yra 
automatizuotas ir atliekamas automatiškai valdoma ranga. 
Veikianti ranga yra beveik uždara sistema. Mažesn se gamyklose segregacija naudojama kaip 
inžinerin  kontrol . 
Technin s s lygos ir priemon s, skirtos kontroliuoti pasklidim  nuo šaltinio iki darbuotojo 
Popieriaus gamyklose inžinerin  kontrol  sudaro visiškas neleidimas plisti arba segregacija. 
rengiama vietin  ištraukiamoji ventiliacija. Didel se balinimo gamyklose galimos vietin s 

ištraukiamosios ir mechanin s sali  ventiliacijos.  
Organizacin s priemon s, skirtos užkirsti keli / apriboti išmetimus, pasklidim  ir poveik  
Darbuotojai turi b ti tinkamai apmokyti. 
Prieš jiems patenkant  darbo viet , konteineriai turi b ti patikrinti – ar jie nepažeisti ir švar s. 
S lygos ir priemon s, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 
Poveik  vartotojams gali daryti neskiestas mišinys, turintis 12% vandenilio peroksido. Nepaisant to, 
kad tokia koncentracija nedirgina odos, vartotojams rekomenduojama m v ti pirštines, kai dirbama 
su neskiestais balinimo produktais. 
 
 Technin s priemon s Emisij  atveju reikalinga vietin  

ištraukiamoji ventiliacija 
 

 Kv pavimo tak  apsauga Kai kuriose emisin se situacijose 
reikalinga respiracin  apsauga (pvz., 
veido kauk  su NO tipo kasete). 

 

 Rank  apsauga Privaloma m v ti prasisunkimams 
atsparias pirštines (pvz., PVC, guma). 

 

 Aki  apsauga Privaloma d v ti chemikalams atspari  
aki /veido apsaug . 

 

 Odos ir k no apsauga Tiškal  atveju privaloma d v ti tinkamus 
apsauginius drabužius (pvz., PVC, guma). 

 

 Higienos priemon s Laikyti atokiai nuo maisto produkt , 
g rim , tabako. Prieš pertraukas ir darbo 
pabaigoje nusiplauti rankas ir naudoti 
odos apsaugos krem . Laikyti darbo 
drabužius atskirai. Nedelsiant nusirengti 
visus suterštus drabužius. Kruopš iai 
nusiprausti po atviro produkto naudojimo. 

 

Papildomi geros praktikos patarimai, ne traukti  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) CSA 
Direktyv . Pastaba:  šiame skyriuje aprašomas priemones nebuvo atsižvelgta aukš iau 
pateikiamo poveikio scenarijaus poveikio vertinime. Jos nepatvirtintos REACH 37 straipsniu 
(4).  
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Nuotek  davikliai bei nuotek  sulaikymo konstrukcijos gali b ti rengiamos, siekiant apsaugoti 
darbuotojus nuo atsitiktinio nekontroliuojamo medžiagos išpylimo/išsiskyrimo 
Darbuotoj  apmokymuose turi b ti pateikiama informacija apie rizik  d l chemini  medžiag , su 
kuriomis darbuotojams gali tekti dirbti, taip pat ir saugaus darbo instruktažas.  
2. POVEIKIO VERTINIMAS IR JO ŠALTINIO NURODYMAS 
Darbuotojams (per burn ) Jei laikomasi geros pramonin s higienos praktikos,  

poveikis per burn  darbuotojams neaktualus. 
Darbuotojams (per od ) Darbuotojai, naudojantys koncentruotus vandenilio 

peroksido tirpalus, turin ius 35% ar daugiau mas s dalies, 
privalo naudoti tinkam  odos apsaug , kurios pakanka 
apsisaugoti nuo poveikio odai. Darbuotojai privalo naudoti 
efektyvius apsauginius akinius nuo poveikio akims.  

Darbuotojai ( kv pus), RMM 
Pramoninis PROC 1, jokio 
Pramoninis PROC 2, LEV 90% 
Pramoninis PROC 3, LEV 90% 
Pramoninis PROC 4, LEV 90% 
Pramoninis PROC 13, LEV 90% 
Profesionalus PROC 1, jokio 
Profesionalus PROC 2, LEV 80% 
Profesionalus PROC 3, LEV 80% 
Profesionalus PROC 4, LEV 80% 
Profesionalus PROC 13, LEV 80% 
Profesionalus PROC 19, LEV 80% 

Apskai iuota su ECETOC TRA (maksimali koncentracija) 
0,005 mg/m3 (35% mas s dalies) 
0,05 mg/m3 (35% mas s dalies) 
0,149 mg/m3 (35% mas s dalies) 
0,248 mg/m3 (35% mas s dalies) 
0,496 mg/m3 (35% mas s dalies) 
0,005 mg/m3 (35% mas s dalies) 
0,496 mg/m3 (35% mas s dalies) 
0,298 mg/m3 (35% mas s dalies) 
0,992 mg/m3 (35% mas s dalies) 
0,34 mg/m3 (12% mas s dalies) 
0,85 mg/m3 (12% mas s dalies) 

Vartotojas (per burn ) Normaliomis s lygomis poveikis per burn  neturi jokios 
reikšm s. 

Vartotojas (odinis) Vartotojai paprastai nesusiduria su produktais, kuriuose 
medžiagos koncentracija viršija 12% mas s dalies. Kai 
kuriuose rinkoje esan iuose produktuose vandenilio 
peroksido esama daugiau nei 12% mas s dalies. 
Vartotojams, naudojantiems grynus ar mažai skiestus 
produktus, rekomenduojama naudoti pirštines ir apsauginiu 
akinius.  

Vartotojas ( kv pus) 0,13 mg/m3 (pagal ES rizikos vertinimo ataskait , Europos 
komisija 2003) 

Aplinka: medienos mas s balinimas 
G las vanduo 
J ros vanduo 
Dirva 
STP 
Žmon s per aplink  

Sumodeliuota su EUSES 
0,0098 mg/L 
0,001 mg/L 
1,54 x 10-4 mg/kg mas s dalies 
0,098 mg/L 
Netaikoma 

Aplinka: kitas balinimas 
G las vanduo 
J ros vanduo 
Dirva 
STP 
Žmon s per aplink  

Sumodeliuota su EUSES 
0,004 mg/L 
0,0004 mg/L 
1,28 x 10-4 mg/kg mas s dalies 
0,042 mg/L 
Netaikoma 

3. PATARIMAI, KAIP VERTINTI, AR DIRBAMA ES NUSTATYTOSE RIBOSE 
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Tokiais atvejais, kai atliekam  užduo i /veiklos metu atsiranda medžiagos poveikio rizika, 
darbuotojai privalo naudoti aukš iau rekomenduojam  asmenin s apsaugos rang . Be inžinerini  
kontrol s priemoni , toki  kaip tinkama ventiliacija, poveikio ribos vert  turi b ti reguliariai 
vertinama, kaip gera pramonin  praktika, ir jei ji viršijama, reikia imtis papildom  rizikos valdymo 
priemoni : kauk s nuo dulki , drabužiai ilgomis rankov mis ir apsaugin s pirštin s, apsaugan ios 
nuo ilgesnio ir pasikartojan io kontakto su oda ir kv pavimo takais 
 
 
POVEIKIO SCENARIJUS NUMERIS: 4 
VANDENILIO PEROKSIDAS 
 
1.4. VANDENILIO PEROKSIDO TIRPAL  NAUDOJIMAS APLINKOJE IR 
AGROKULT ROJE 
Naudojimo deskriptori  s rašas 
SU 1, 3, 8, 21, 22 
ERC 4, 6b, 8a, 8b, 8d, 8e 
PC 0 (kita: aplinkos atkuriamieji produktai ) 20, 37 
PROC 1, 2, 3, 4 
Naudojimo sektoriaus kategorija (SU) 
SU 1: Žem s kis, miškininkyst , žuvininkyst  
SU 3: Pramoninis naudojimas 
SU 8: Didelio masto chemini  produkt  gamyba ( skaitant naftos produktus) 
SU 21: Naudotojams: privatus b stas (= pla ioji visuomen  = vartotojai) 
SU 22: Profesionalus naudojimas: viešoji erdv  (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, 
amatininkai) 
Taikytino aplinkos scenarijaus pavadinimas ir atitinkamas ERC 
ERC 4: Apdirbimo pagalbini  priemoni , netampan i  sudedamosiomis gamini  dalimis, 
pramoninis naudojimas procesuose ar produktuose 
ERC 6b: Reaguojan i  apdirbimo pagalbini  priemoni  pramoninis naudojimas 
ERC 8a: Pla iai paplit s pagalbini  apdirbimo priemoni  naudojimas uždarose patalpose, atvirose 
sistemose 
ERC 8b: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  naudojimas uždarose patalpose, atvirose 
sistemose 
ERC 8d: Pla iai paplit s pagalbini  apdirbimo priemoni  naudojimas atvirame ore, atvirose 
sistemose 
ERC 8e: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  naudojimas atvirame ore, atvirose 
sistemose 
Mišini  tipai (PC = cheminio produkto kategorija) 
PC 0 (kita: aplinkos atkuriamieji produktai) 
PC 20 Produktai, pvz., pH reguliatoriai, flokuliantai, nusodikliai, neutralizavimo priemon s 
PC 37 Vandens apdorojimo cheminiai produktai 
Taikytin  darbuotojams scenarij  s rašas ir atitinkami PROC 
PROC 1: Naudojama uždarame procese, poveikis nenumatomas 
PROC 2: Naudojama uždarose nepertraukiamuose pramon s procesuose, poveikis pasitaiko kartais 
ir yra kontroliuojamas (pvz., imant m ginius). 
PROC 3: Naudojama uždarame periodin s gamybos procese (sintez  arba preparat  ruošimas) 
PROC 4: Naudojama periodin s gamybos ir kituose procesuose (pvz., sintez s), kur yra poveikio 
galimyb  
V lesni paaiškinimai 
Šiame scenarijuje aprašomi procesai ir veikla, susijusi su vandenilio peroksido, kaip oksidavimo 
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reagento, pramoniniu naudojimu teršalams pašalinti iš pramonini  nuotek , išmetam j  duj  ir 
kiet j  atliek . Scenarijus taip pat apima profesional  vandenilio peroksido tirpal  naudojim  
komunalinio geriamojo vandens ir nuotek  apdorojimui. Scenarijuje taip pat aprašomas 
profesionalus ir privatus vandenilio peroksido naudojimas basein  vandens apdorojimui. Be to, 
scenarijuje aprašomas vandenilio peroksido tirpal  naudojimas užteršto dirvos ir gruntinio vandens 
atk rimui bei profesional  naudojim  agrokult roje, pvz., šiltnamio vamzdži  ar melžimo rengini  
valymui bei kaip deguonies šaltinis irigaciniame vandenyje ar dirvoje, siekiant pagerinti deguonies 
tiekim  šaknims.  
1.4.1. POVEIKIO SCENARIJUS 
1.4.1.1. Taikytini scenarijai poveikio aplinkai valdymui, skirti: ERC4, ERC6b, ERC8a, 
ERC8b, ERC8d, ERC8e 
Taikytino scenarijaus pavadinimas ERC 4: Apdirbimo pagalbini  priemoni , netampan i  

sudedamosiomis gamini  dalimis, pramoninis naudojimas 
procesuose ar produktuose 
ERC 6b: Reaguojan i  apdirbimo pagalbini  priemoni  
pramoninis naudojimas 
ERC 8a: Pla iai paplit s pagalbini  apdirbimo priemoni  
naudojimas uždarose patalpose, atvirose sistemose 
ERC 8b: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  
naudojimas uždarose patalpose, atvirose sistemose 
ERC 8d: Pla iai paplit s pagalbini  apdirbimo priemoni  
naudojimas atvirame ore, atvirose sistemose 
ERC 8e: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  
naudojimas atvirame ore, atvirose sistemose 

V lesn s instrukcijos Netaikoma 
Produkto charakteristika 
 Vert  Vnt. Pastabos 
Fizin  medžiagos/produkto b sena Skystis Kietas/skystis  
Medžiagos/produkto lakumas Žema geba garuoti 

iš vandens 
hPa  

Santykinis medžiagos molekulinis 
svoris 

34,02 g/mol  

Medžiagos koncentracija produkte >35-90% %  
Naudojami kiekiai 
Netaikoma 
Naudojimo dažnumas ir trukm  
 

Poveikio darbo vietoje 
trukm : 

8 val./d. 

Poveikio dažnumas 
darbo vietoje: 

220 d/m vienam darbuotojui 

Emisijos dienos vienoje 
darbo vietoje: 

15 

 

Aplinkos faktoriai, nesusij  su rizikos valdymu 
Up s t km s tempas:  18000 m3/d. (pradin  prielaida) 
Kitos taikomos aplinkos s lygos, takojan ios poveik  aplinkai 
Viduje/Lauke 
Kitos darbo s lygos, lemian ios poveik  
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Išmetimas  or  0,1 
Išmetimas  
nutekamuosius vandenis 

0,05 

Išmetimas  pramonin  
dirv  

 
0,8 

Nutekam j  vanden  
išmetimo greitis (m3/d) 

2000 

Atskiedimo faktorius 
g lame vandenyje 
Atskiedimo faktorius 
j ros vandenyje 

10 
 
100 

 

Proceso lygmens (šaltinio) technin s s lygos ir priemon s, skirtos teršal  išmetimo prevencijai 
Netaikoma 
Technin s darbo vietos s lygos ir priemon s, skirtos užkirsti keli /apriboti išmetimus, 
pasklidim  ir poveik  
Netaikoma  
Organizacin s priemon s, skirtos užkirsti keli /apriboti išmetimus iš darbo viet  
Koncentruoti tirpalai turi b ti tinkamai atskiesti prieš naudojim  
S lygos ir priemon s, susijusios su municipaline nuotek  apdorojimo gamykla 
EUSES modelis šiam scenarijui pateikia 8,23 mg/L koncentracij  neapdorotose nuotekose. 
N ra jokios adsorbcijos  kanalizacijos nuos das. Numatomas PECSTP – 0,058 mg/L. 
Nuotek  apdorojimo gamyklos dydis: 2000 m3/d 
S lygos ir priemon s, susijusios su išorini  išmetam j  atliek  apdorojimu 
Numatomo naudojimo metu nesusidaro joki  atliek , kurioms reik t  specialaus apdorojimo 
S lygos ir priemon s, susijusios su išorini  atliek  utilizavimu 
Numatomo naudojimo metu nesusidaro joki  atliek , kurioms reik t  specialaus apdorojimo 
Papildomi geros praktikos patarimai, ne traukti  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) CSA 
Direktyv . Pastaba:  šiame skyriuje aprašomas priemones nebuvo atsižvelgta aukš iau 
pateikiamo poveikio scenarijaus poveikio vertinime. Jos nepatvirtintos REACH 37 straipsniu 
(4).  
Biologinio vandens apdorojimo gamykla laikoma geru sprendimu nutekamojo vandens 
apdorojimui, kai n ra municipalin s STP. 
1.4.1.2. POVEIKIO DARBUOTOJAMS KONTROL : TAIKYTINAS SCENARIJUS 1 
Taikytino scenarijaus pavadinimas PROC 1: Naudojama uždarame procese, poveikis 

nenumatomas 
PROC 2: Naudojama uždarose nepertraukiamuose 
pramon s procesuose, poveikis pasitaiko kartais ir yra 
kontroliuojamas (pvz., imant m ginius). 
PROC 3: Naudojama uždarame periodin s gamybos 
procese (sintez  arba preparat  ruošimas) 
PROC 4: Naudojama periodin s gamybos ir kituose 
procesuose (pvz., sintez s), kur yra poveikio galimyb  

Papildomos instrukcijos Netaikoma 
Produkto charakteristika 
žr. aukš iau (2 psl.)  
Naudojami kiekiai 
Netaikoma 
Naudojimo/poveikio dažnumas ir trukm  

Poveikio darbo vietoje 8 val./d. 
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trukm : 
Poveikio dažnumas 
darbo vietoje: 

220 d/m vienam darbuotojui 

Emisijos dienos vienoje 
darbo vietoje: 

 
15 

 

Žmogiškieji faktoriai, kuri  neapima rizikos valdymas 
Galimas tik trumpalaikis kontaktas su koncentruoto vandenilio peroksido tirpalais, apdorojant 
pramonines nuotekas ir išmetam sias dujas, pramonin  technin  vanden , municipalines nuotekas, 
vieš j  geriam j  ar basein  vanden . Automatizuot  ir visiškai suvaldyt  proced r  metu 
vandenilio peroksido tirpalai yra automatiškai dozuojami  vanden  ir stipriai skiedžiami. Tai 
reiškia, jog darbuotojai lankosi apdorojimo vietose nereguliariai ir tik trumpam, t.y. tuomet, kai 
koreguojami proces  parametrai ar ranga, ar valymo ir prieži ros darb  metu. Poveikio scenarijai 
valymo ir prieži ros produkt  (AISE 2009) instituciniam ar pramoniniam naudojimui nurodo, jog 
tiesioginis kontaktas su medžiaga gali atsirasti vien  kart  per dien , apytikriai dešim iai minu i  ir 
darbuotojai gali praleisti 8 darbo dienos valandas tose darbo vietose. 
 
Darb  vietos užterštos dirvos ir gruntinio vandens atk rimas yra nepertraukiamas procesas, 
dažniausiai atliekamas lauke. Atskiesti vandenilio peroksido tirpalai pumpuojami tiesiogiai  žem  
apdorojamoje vietoje. Atk rimo darbai gali t stis iki keli  m nesi . Darbuotojai, atliekantys ši  
užduot , patirs poveik  valdydami ir priži r dami pompas ir vamzdžius, tikrindami proces  
parametrus ar papildydami sand liavimo indus. Ši  darb  gali atsirasti kart  per dien , vienai 
valandai ar mažiau. Ilgesnis mažesn s koncentracijos vandenilio peroksido tirpal  poveikis gali 
atsirasti tuomet, kai darbuotojai b na apdorojimo vietoje, pvz., ima vandens ir dirvos m ginius. 
Užterštos dirvos atk rimas vidaus infrastrukt roje skiriasi nuo atk rimo darbo vietoje tuo, kad 
viduje darbuotojai gali b ti paveikti dažniau per ilgesn  laikotarp . 
 
Vandenilio peroksido tirpal  naudojimas agrokult roje yra nereguliarus ir vykdomas pusiau 
valdomose sistemose. Tiesioginis poveikis gali atsirasti trumpam laikotarpiui, dažniausiai perkeliant 
koncentruotus tirpalus iš sand liavimo ar transportavimo cistern   irigacijos sistem  arba rang , 
skirt  tiekti tirpalus dirvai ir augalams. 
Kitos numatytos darbo s lygos, susijusios su poveikiu darbuotojams 
Netaikoma 
Proceso lygmens (šaltinio) technin s s lygos ir priemon s, skirtos teršal  išmetimo prevencijai 
Žr.: „Žmogiškieji faktoriai, kuri  neapima rizikos valdymas“. 
Technin s s lygos ir priemon s, skirtos kontroliuoti pasklidim  nuo šaltinio iki darbuotojo 
Vandenilio peroksido tirpalai gali b ti naudojami skirtingoje aplinkoje, kuri turi b ti gerai 
v dinama.  
Organizacin s priemon s, skirtos užkirsti keli / apriboti išmetimus, pasklidim  ir poveik  
Darbuotojai turi b ti tinkamai apmokyti. 
Prieš jiems patenkant  darbo viet , konteineriai turi b ti patikrinti – ar jie nepažeisti ir švar s. 
S lygos ir priemon s, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 
 Kv pavimo tak  apsauga Kai kuriose emisijos situacijose reikalinga 

respiracin  apsauga (pvz., veido kauk  su 
NO tipo kasete). 

 

 Rank  apsauga Privaloma m v ti prasisunkimams 
atsparias pirštines (pvz., PVC, guma). 

 

 Aki  apsauga Privaloma d v ti chemikalams atspari  
aki /veido apsaug . 

 

 Odos ir k no apsauga Tiškal  atveju privaloma d v ti tinkamus 
apsauginius drabužius (pvz., PVC, guma). 
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 Higienos priemon s Laikyti atokiai nuo maisto produkt , 
g rim , tabako. Prieš pertraukas ir darbo 
pabaigoje nusiplauti rankas ir naudoti odos 
apsaugos krem . Laikyti darbo drabužius 
atskirai. Nedelsiant nusirengti visus 
suterštus drabužius. Kruopš iai nusiprausti 
po atviro produkto naudojimo. 

 

Papildomi geros praktikos patarimai, ne traukti  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) CSA 
Direktyv . Pastaba:  šiame skyriuje aprašomas priemones nebuvo atsižvelgta aukš iau 
pateikiamo poveikio scenarijaus poveikio vertinime. Jos nepatvirtintos REACH 37 straipsniu 
(4).  
Darbuotoj  apmokymuose turi b ti pateikiama informacija apie rizik  d l chemini  medžiag , su 
kuriomis darbuotojams gali tekti dirbti, taip pat ir saugaus darbo instruktažas.  
2. POVEIKIO VERTINIMAS IR JO ŠALTINIO NURODYMAS 
Darbuotojams (per burn ) Jei laikomasi geros pramonin s higienos praktikos,  

poveikis per burn  darbuotojams neaktualus. 
Darbuotojams (per od ) Darbuotojai, naudojantys koncentruotus vandenilio 

peroksido tirpalus, turin ius 35% ar daugiau mas s dalies, 
privalo naudoti tinkam  odos apsaug , kurios pakanka 
apsisaugoti nuo poveikio odai. Darbuotojai privalo naudoti 
efektyvius apsauginius akinius nuo poveikio akims.  

Tirpal  naudojimas viduje 
Darbuotojai ( kv pus), RMM 
Pramoninis PROC 1, jokio 
Pramoninis PROC 2, jokio 
Pramoninis PROC 3, LEV 90% 
Pramoninis PROC 4, LEV 90% 
 
Profesionalus PROC 1, jokio 
Profesionalus PROC 2, LEV 80% 
Profesionalus PROC 3, LEV 80% 
Profesionalus PROC 4, LEV 85% 

 
Apskai iuota su ECETOC TRA (maksimali koncentracija) 
0,007 mg/m3 (50% mas s dalies) 
0,708 mg/m3 (50% mas s dalies) 
0,213 mg/m3 (50% mas s dalies) 
0,354 mg/m3 (50% mas s dalies) 
 
0,007 mg/m3 (50% mas s dalies) 
0,708 mg/m3 (50% mas s dalies) 
0,425 mg/m3 (50% mas s dalies) 
1,06 mg/m3 (50% mas s dalies) 

Tirpal  naudojimas lauke 
Darbuotojai ( kv pus), RMM 
Pramoninis PROC 1, jokio 
Pramoninis PROC 2, jokio 
Pramoninis PROC 3, LEV 90% 
Pramoninis PROC 4, LEV 90% 
 
Profesionalus PROC 1, jokio 
Profesionalus PROC 2, LEV 90% 
Profesionalus PROC 3, LEV 90% 
Profesionalus PROC 4, LEV 90% 

 
Apskai iuota su ECETOC TRA (maksimali koncentracija) 
0,007 mg/m3 (50% mas s dalies) 
0,496 mg/m3 (50% mas s dalies) 
0,149 mg/m3 (50% mas s dalies) 
0,248 mg/m3 (50% mas s dalies) 
 
0,007 mg/m3 (50% mas s dalies) 
0,248 mg/m3 (50% mas s dalies) 
0,149 mg/m3 (50% mas s dalies) 
0,496 mg/m3 (50% mas s dalies) 

Vartotojas Poveikio vartotojams nesitikima 
Aplinka: medienos mas s balinimas 
G las vanduo 
J ros vanduo 

Sumodeliuota su EUSES 
0,0085 mg/L 
7,75 x 10-4 mg/L 
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Dirva 
STP 
Žmon s per aplink  

1,13 x 10-4 mg/kg mas s dalies 
0,088 mg/L 
Netaikoma 

3. PATARIMAI, KAIP VERTINTI, AR DIRBAMA ES NUSTATYTOSE RIBOSE 
Tokiais atvejais, kai atliekam  užduo i /veiklos metu atsiranda medžiagos poveikio rizika, 
darbuotojai privalo naudoti aukš iau rekomenduojam  asmenin s apsaugos rang . Be inžinerini  
kontrol s priemoni , toki  kaip tinkama ventiliacija, poveikio ribos vert  turi b ti reguliariai 
vertinama, kaip gera pramonin  praktika, ir jei ji viršijama, reikia imtis papildom  rizikos valdymo 
priemoni : kauk s nuo dulki , drabužiai ilgomis rankov mis ir apsaugin s pirštin s, apsaugan ios 
nuo ilgesnio ir pasikartojan io kontakto su oda ir kv pavimo takais. 
 
 
 
POVEIKIO SCENARIJAUS NUMERIS: 5 
VANDENILIO PEROKSIDAS 
 
1.5. VANDENILIO PEROKSIDO TIRPAL  NAUDOJIMAS VALYMO REAGENTUOSE 
Naudojimo deskriptori  s rašas 
SU 21, 22 
ERC 8a, 8b, 8d, 8e 
PC 21, 35 
PROC 4, 10, 11, 13, 19 
Naudojimo sektoriaus kategorija (SU) 
SU 21: Naudotojams: privatus b stas (= pla ioji visuomen  = vartotojai) 
SU 22: Profesionalus naudojimas: viešoji erdv  (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, 
amatininkai) 
Taikytino aplinkos scenarijaus pavadinimas ir atitinkamas ERC 
ERC 8a: Pla iai paplit s pagalbini  apdirbimo priemoni  naudojimas uždarose patalpose, atvirose 
sistemose 
ERC 8b: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  naudojimas uždarose patalpose, atvirose 
sistemose 
ERC 8d: Pla iai paplit s pagalbini  apdirbimo priemoni  naudojimas atvirame ore, atvirose 
sistemose 
ERC 8e: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  naudojimas atvirame ore, atvirose 
sistemose 
Mišini  tipai (PC = cheminio produkto kategorija) 
PC 21: Laboratoriniai chemikalai 
PC 35: Plovimo ir valymo produktai ( skaitant produktus tirpikli  pagrindu) 
Taikytin  darbuotoj  scenarij  s rašas ir atitinkami PROC 
PROC 4: Naudojama periodin s gamybos ir kituose procesuose (pvz., sintez s), kur yra poveikio 
galimyb  
PROC 10: Klij  ir kit  dang  tepimas voleliu ar teptuku 
PROC 11: Purškimas negamybin je aplinkoje arba ne gamybos tikslais 
PROC 13: Gamini  apdorojimas panardinant ir pilant 
PROC 19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik individualios saugos priemones 
V lesni paaiškinimai 
Šiame scenarijuje aprašomas valymo reagent , turin i  vandenilio peroksido, profesionalus ir 
priva i  vartotoj  naudojimas. Šie produktai gali b ti naudojami pavirši  valymui, drenažo ar 
sanitarinei technikai. Vartotojai gali naudoti produktus skiestus arba neskiestus, priklausomai nuo 
suteršimo lygio. Valymo reagentai gali b ti naudojami šluostant, purškiant ar užtepant juos ant 
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pavirši . Dažnai po valymo reagent  naudojimo paviršiai nuplaunami arba sausai nuvalomi. 
1.5.1. POVEIKIO SCENARIJUS 
1.5.1.1. Taikytini scenarijai poveikio aplinkai valdymui, skirti: ERC8a, ERC8b, ERC8d,  
ERC8e 
Taikytino scenarijaus pavadinimas ERC 8a: Pla iai paplit s pagalbini  apdirbimo priemoni  

naudojimas uždarose patalpose, atvirose sistemose 
ERC 8b: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  
naudojimas uždarose patalpose, atvirose sistemose 
ERC 8d: Pla iai paplit s pagalbini  apdirbimo priemoni  
naudojimas atvirame ore, atvirose sistemose 
ERC 8e: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  
naudojimas atvirame ore, atvirose sistemose 

V lesn s instrukcijos Viešasis arba profesionalus pagalbini  apdirbimo 
priemoni  naudojimas vidaus/lauko s lygomis. Po 
naudojimo (dažniausiai) tiesiogiai išmetama  aplink  ar 
kanalizacij  

Produkto charakteristika 
 Vert  Vnt. Pastabos 
Fizin  medžiagos/produkto b sena Skystis kietas/skystis - 
Medžiagos/produkto lakumas Žema geba garuoti 

iš vandens 
hPa - 

Santykinis medžiagos molekulinis 
svoris 

34,02 g/mol - 

Medžiagos koncentracija produkte 7-12% % - 
Naudojami kiekiai 

Profesional  sunaudojamas produkto kiekis Iki 400 g 
Vartotoj  sunaudojamas produkto kiekis Iki 110 g 
Regioninis metinis tonažas 6210 t/m (visas asmeninis 

sunaudojimas) 
Vietinis metinis kiekis 12,42 t/m (visas asmeninis 

sunaudojimas) 
 

Naudojimo dažnumas ir trukm  
Darbo s lygos, susijusios su naudojimo dažnumu, laikotarpiu ir kiekiu, paimtos iš poveikio 
scenarij , pateikiam  Tarptautin s muilo, detergent  ir prieži ros produkt  asociacijos (AISE 
2009). AISE profesionalaus valymo reagent  naudojimo scenarijus pateikia 80 panaudojim  per 
dien , po 0,1 minut  kiekvienam purškimui bei 8 panaudojimus per dien , po 60 minu i  tepant. 
Vartotojai gali naudoti skyst  paviršiaus valikl  kart  per dien , ilgiausiai 10 minu i  ir daugiau 
kaip 30 g vienam panaudojimui, o tualeto valiklius - iki dviej  kart  per savait , ilgiausiai mažiau 
nei minut  ir daugiausiai 50 g vieno panaudojimo metu. 
Aplinkos faktoriai, nesusij  su rizikos valdymu 
Up s t km s tempas:  18000 m3/d. (pradin  prielaida) 
Kitos taikomos aplinkos s lygos, takojan ios poveik  aplinkai 
Viduje/Lauke 
Kitos darbo s lygos 
 

Išmetimas  or  0 
Išmetimas  nutekamuosius vandenis 0,8 
Išmetimas  pramonin  dirv  0 
Nutekam j  vanden  išmetimo greitis 2000 
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(m3/d) 
Atskiedimo faktorius g lame vandenyje 
Atskiedimo faktorius j ros vandenyje 

10 
100 

 

Proceso lygmens (šaltinio) technin s s lygos ir priemon s, skirtos teršal  išmetimo prevencijai 
Netaikoma 
Technin s darbo vietos s lygos ir priemon s, skirtos užkirsti keli /apriboti išmetimus, 
pasklidim  ir poveik  
Netaikoma 
Organizacin s priemon s, skirtos užkirsti keli /apriboti išmetimus iš darbo viet  
Tur t  b ti naudojama organizacini  ir technini  priemoni  (nuotek  nustatymo) kombinacija, 
skirta pasteb ti ir sustabdyti netik tus nuot kius 
S lygos ir priemon s, susijusios su municipaline nuotek  apdorojimo gamykla 
Vietin  nuotek  apdorojimo gamykla per dien  apdirba 10000 gyventoj  nuotekas, vienam  j  
sudaran ias 200 litr , t.y. bendras nuotek  t ris – 2000000 litr  per dien . 
S lygos ir priemon s, susijusios su išorini  išmetam j  atliek  apdorojimu 
Oras: Galimas užteršto oro patekimas pro aktyvuotos anglies filtrus 
Nuotekos: Pramonin s nuotekos turi b ti apdorojamos viena ar keliomis iš ši  technologij : 

 Biologinis nutekam j  vanden  apdorojimas 
 Nutekam j  vanden  ozonavimas 

Nuotekos po profesionalaus ar privataus balinimo turi b ti išleidžiamos  vieš j  kanalizacijos 
sistem , kur vandenilio peroksidas greitai suyra, pasiek s kanalizacij . 
Pramonin s kietosios ir skystosios atliekos: Apdoroti kaip pramonines atliekas. Uždaryti ir 
gr žinti konteinerius. 
Profesionalios, priva ios kietosios ir skystosios atliekos: Atsikratoma prastoje municipalin je 
kanalizacijoje 
S lygos ir priemon s, susijusios su išorini  atliek  utilizavimu 
 Atliek  tipas Skystosios atliekos.  

Sunaikinimo technologija Tuš i  pakuo i  atsikratoma su kitomis 
prastin mis buitin mis atliekomis. 

Dalis, išmetama  aplink  atliek  
apdorojimo metu 

Vandenilio peroksidas labai reaktyvus, tod l 
suyra atliekose ir apdorojimo metu. Nesitikima 
jokio patekimo  aplink . 

Papildomi geros praktikos patarimai, ne traukti  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) CSA 
Direktyv . Pastaba:  šiame skyriuje aprašomas priemones nebuvo atsižvelgta aukš iau 
pateikiamo poveikio scenarijaus poveikio vertinime. Jos nepatvirtintos REACH 37 straipsniu 
(4).  
Netaikoma 
1.5.1.2. POVEIKIO DARBUOTOJAMS KONTROL : TAIKYTINAS SCENARIJUS 1 
Taikytino scenarijaus pavadinimas PROC 4: Naudojama periodin s gamybos ir kituose 

procesuose (pvz., sintez s), kur yra poveikio galimyb  
PROC 10: Klij  ir kit  dang  tepimas voleliu ar teptuku 
PROC 11: Purškimas negamybin je aplinkoje arba ne 
gamybos tikslais 
PROC 13: Gamini  apdorojimas panardinant ir pilant 
PROC 19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant 
tik individualios saugos priemones 

Papildomos instrukcijos Netaikoma 
Produkto charakteristika 
žr. aukš iau (2 psl.)  

231
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Naudojami kiekiai 
Profesional  sunaudojamas produkto kiekis Iki 400 g 
Vartotoj  sunaudojamas produkto kiekis Iki 110 g 
Regioninis metinis tonažas 6210 t/m (visas asmeninis 

sunaudojimas) 
Vietinis metinis kiekis 12,42 t/m (visas asmeninis 

sunaudojimas) 
 

Naudojimo/poveikio dažnumas ir trukm  
Darbo s lygos, susijusios su naudojimo dažnumu, laikotarpiu ir kiekiu, paimtos iš poveikio 
scenarij , pateikiam  Tarptautin s muilo, detergent  ir prieži ros produkt  asociacijos (AISE 
2009). AISE profesionalaus valymo reagent  naudojimo scenarijus pateikia 80 panaudojim  per 
dien , po 0,1 minut  kiekvienam purškimui bei 8 panaudojimus per dien , po 60 minu i  tepant. 
Vartotojai gali naudoti skyst  paviršiaus valikl  kart  per dien , ilgiausiai 20 minu i  ir daugiausia 
110 g vienam panaudojimui, purškiamuosius valiklius naudoti vien  kart  per dien , ilgiausiai 10 
minu i , daugiausiai 30 g vienam panaudojimui, o tualeto valiklius - iki dviej  kart  per savait , 
ilgiausiai mažiau nei minut  ir daugiausia 50 g vieno panaudojimo metu. 
Žmogiškieji faktoriai, kuri  neapima rizikos valdymas 
Darbuotojai/Vartotojai gali b ti paveikti per od  ar kv pavimo takus 
Kitos numatytos darbo s lygos, susijusios su poveikiu darbuotojams 
Viduje/Lauke 
Proceso lygmens (šaltinio) technin s s lygos ir priemon s, skirtos teršal  išmetimo prevencijai 
Netaikoma. 
Technin s s lygos ir priemon s, skirtos kontroliuoti pasklidim  nuo šaltinio iki darbuotojo 
Valymas atliekamas aplinkos s lygomis, t.y., apytikriai 20oC temperat roje, prastame atmosferos 
sl gyje. Kambariai, kuriuose produktai naudojami, dažniausiai n ra labai gerai v dinami. Be to, 
ne rengta vietin  ištraukiamoji ventiliacija (AISE 2009). Tur t  b ti pasir pinta gera prastine 
ventiliacija. 
Organizacin s priemon s, skirtos užkirsti keli / apriboti išmetimus, pasklidim  ir poveik  
Darbuotojai turi b ti tinkamai apmokyti. 
Prieš jiems patenkant  darbo viet , konteineriai turi b ti patikrinti – ar jie nepažeisti ir švar s. 
S lygos ir priemon s, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 
 
 Kv pavimo tak  apsauga -  
 Rank  apsauga Rekomenduojama m v ti 

prasisunkimams atsparias pirštines (pvz., 
PVC, guma). 

 

 Aki  apsauga Naudojant neskiestus produktus 
privaloma d v ti chemikalams atspari  
aki /veido apsaug  

 

 Odos ir k no apsauga -  
 Higienos priemon s Laikyti atokiai nuo maisto produkt , 

g rim , tabako. Prieš pertraukas ir darbo 
pabaigoje nusiplauti rankas ir naudoti 
odos apsaugos krem . Laikyti darbo 
drabužius atskirai. Nedelsiant nusirengti 
visus suterštus drabužius. Kruopš iai 
nusiprausti po atviro produkto naudojimo. 

 

Papildomi geros praktikos patarimai, ne traukti  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) CSA 
Direktyv . Pastaba:  šiame skyriuje aprašomas priemones nebuvo atsižvelgta aukš iau 
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pateikiamo poveikio scenarijaus poveikio vertinime. Jos nepatvirtintos REACH 37 straipsniu 
(4).  
  
2. POVEIKIO VERTINIMAS IR JO ŠALTINIO NURODYMAS 
Darbuotojams (per burn ) Jei laikomasi geros pramonin s higienos praktikos, poveikis 

per burn  darbuotojams neaktualus. 
Darbuotojams (per od ) Galimas 12% vandenilio peroksido mas s dalies valikli  

poveikis. Rekomenduojama m v ti pirštines (PVC, guma). 
Dirbant su grynais valikliais reikia d v ti apsauginius akinius. 

Darbuotojai ( kv pus), RMM 
Valymas purškiant 
Valymas šluostant, tepant 
Tualeto valikli  naudojimas 
Valikli  su H2O2 naudojimas 

Apskai iuota su ConsExpo (maksimali koncentracija) 
0,002 mg/m3 (7% mas s dalies), stiprus vienkartinis poveikis 
1,07 mg/m3 (7% mas s dalies), stiprus vienkartinis poveikis 
1,16 mg/m3 (12% mas s dalies), stiprus vienkartinis poveikis 
1,07 mg/m3 (7% mas s dalies), ilgalaikio nepalankaus poveikio 
tikimyb  vidutin  

Vartotojas (per burn ) Normaliomis s lygomis valikli  su medžiaga poveikis per 
burn  neturi jokios reikšm s. 

Vartotojas (per od ) Galimas poveikis per od , naudojant valiklius su 12% 
vandenilio peroksido mas s dalies. Rekomenduojama naudoti 
pirštines (PVC, guma) ir apsauginius akinius.  

Vartotojas ( kv pus) 
Valymas purškiant 
Valymas šluostant, tepant 
Tualeto valikli  naudojimas 

Apskai iuota su ConsExpo (maksimali koncentracija) 
0,002 mg/m3 (7% mas s dalies), stiprus vienkartinis poveikis 
1,07 mg/m3 (7% mas s dalies), stiprus vienkartinis poveikis 
1,16 mg/m3 (16% mas s dalies), stiprus vienkartinis poveikis 

Aplinka: medienos mas s 
balinimas 
G las vanduo 
J ros vanduo 
Dirva 
STP 
Žmon s per aplink  

Sumodeliuota su EUSES 
 
0,0037 mg/L 
2,94 x 10-4 mg/L 
1,11 x 10-4 mg/kg mas s dalies 
0,0095 mg/L 
Netaikoma 

3. PATARIMAI, KAIP VERTINTI, AR DIRBAMA ES NUSTATYTOSE RIBOSE 
Tokiais atvejais, kai atliekam  užduo i /veiklos metu atsiranda medžiagos poveikio rizika, 
darbuotojai privalo naudoti aukš iau rekomenduojam  asmenin s apsaugos rang . Be inžinerini  
kontrol s priemoni , toki  kaip tinkama ventiliacija, poveikio ribos vert  turi b ti reguliariai 
vertinama, kaip gera pramonin  praktika, ir jei ji viršijama, reikia imtis papildom  rizikos valdymo 
priemoni : kauk s nuo dulki , drabužiai ilgomis rankov mis ir apsaugin s pirštin s, apsaugan ios 
nuo ilgesnio ir pasikartojan io kontakto su oda ir kv pavimo takais 
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POVEIKIO SCENARIJUS NUMERIS: 6 
VANDENILIO PEROKSIDAS 
 
1.6. VANDENILIO PEROKSIDO TIRPAL  NAUDOJIMAS PLAUK  BALINIMUI IR 
DAŽYMUI BEI DANT  BALINIMUI 
Naudojimo deskriptori  s rašas 
SU 21, 22 
ERC 8b 
PC 39 
PROC 19 
Naudojimo sektoriaus kategorija (SU) 
SU 21: Naudotojams: privatus b stas (= pla ioji visuomen  = vartotojai) 
SU 22: Profesionalus naudojimas: viešoji erdv  (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, 
amatininkai) 
Taikytino aplinkos scenarijaus pavadinimas ir atitinkamas ERC 
ERC 8b: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  naudojimas uždarose patalpose, atvirose 
sistemose 
Mišini  tipai (PC = cheminio produkto kategorija) 
PC 39: Kosmetika, asmens higienos produktai 
Taikytin  darbuotojams scenarij  s rašas ir atitinkami PROC 
PROC 19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik individualios saugos priemones 
V lesni paaiškinimai 
Šis scenarijus apib dina veikl , susijusi  su profesionaliu plauk  balikli  ir daž  naudojimu 
kirpyklose bei privat  preparat  su vandenilio peroksidu naudojim  plauk  balinimui ar dažymui. 
Taip pat atsižvelgiama  profesional  ir privat  naudojim  dant  balinimui. 
1.6.1. POVEIKIO SCENARIJUS 
1.6.1.1. Taikytini scenarijai poveikio aplinkai valdymui, skirti: ERC8b 
Taikytino scenarijaus pavadinimas ERC 8b: Pla iai paplit s reaguojan i  chemini  medžiag  

naudojimas uždarose patalpose, atvirose sistemose 
V lesn s instrukcijos Viešasis arba profesionalus pagalbini  apdirbimo 

priemoni  naudojimas vidaus s lygomis. Po naudojimo 
(dažniausiai) tiesiogiai išmetama  aplink  ar kanalizacij  

Produkto charakteristika 
 Vert  Vnt. Pastabos 
Fizin  medžiagos/produkto b sena Skystis kietas/skystis - 
Medžiagos/produkto lakumas Žema geba garuoti 

iš vandens 
hPa - 

Santykinis medžiagos molekulinis 
svoris 

34,02 g/mol - 

Medžiagos koncentracija produkte  18% % - 
Naudojami kiekiai 

Profesional  sunaudojamas produkto kiekis Nedidelis kiekis 
Vartotoj  sunaudojamas produkto kiekis Nedidelis kiekis 
Regioninis metinis tonažas 6210 t/m (visas asmeninis 

sunaudojimas) 
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Vietinis metinis kiekis 12,42 t/m (visas asmeninis 
sunaudojimas) 

 

Naudojimo dažnumas ir trukm  
Poveikio trukm : Iki keleto valand  per kart  
Poveikio dažnumas: Nereguliarus 
Emisijos dienos: 365 d/m 

 

Aplinkos faktoriai, nesusij  su rizikos valdymu 
Up s t km s tempas:  18000 m3/d. (pradin  prielaida) 
Kitos numatytos darbo s lygos, susijusios su poveikiu aplinkai 
Viduje 
Kitos darbo s lygos 
 

Išmetimas  or  0 
Išmetimas  nutekamuosius vandenis 0,8 
Išmetimas  pramonin  dirv  0 
Nutekam j  vanden  išmetimo greitis 
(m3/d) 

2000 

Atskiedimo faktorius g lame vandenyje 
Atskiedimo faktorius j ros vandenyje 

10 
100 

 

Proceso lygmens (šaltinio) technin s s lygos ir priemon s, skirtos teršal  išmetimo prevencijai 
Nepateikiama joki  specifini  technini  s lyg . 
Technin s darbo vietos s lygos ir priemon s, skirtos užkirsti keli /apriboti išmetimus, 
pasklidim  ir poveik  
Nepateikiama joki  specifini  technini  s lyg . 
Organizacin s priemon s, skirtos užkirsti keli /apriboti išmetimus iš darbo viet  
Netaikoma 
S lygos ir priemon s, susijusios su municipaline nuotek  apdorojimo gamykla 
Koncentracija neapdorotose nuotekose – 1,36 mg/L, o EUSES prognozuojamas PECSTP – 0,0095 
mg/L. 
Nuotek  apdorojimo gamyklos dydis: 2000 m3/d 
S lygos ir priemon s, susijusios su išorini  išmetam j  atliek  apdorojimu 
Oras: Joki  aktuali  emisij  
Nuotekos: Nuotekos po profesionalaus ar privataus valymo turi b ti išleidžiamos  vieš j  
kanalizacijos sistem , kur vandenilio peroksidas greitai suyra, pasiek s kanalizacij . 
Profesionalios, priva ios kietosios ir skystosios atliekos: Atsikratoma prastoje municipalin je 
kanalizacijoje 
Papildomi geros praktikos patarimai, ne traukti  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) CSA 
Direktyv . Pastaba:  šiame skyriuje aprašomas priemones nebuvo atsižvelgta aukš iau 
pateikiamo poveikio scenarijaus poveikio vertinime. Jos nepatvirtintos REACH 37 straipsniu 
(4).  
Netaikoma 
1.6.1.2. POVEIKIO DARBUOTOJAMS KONTROL : TAIKYTINAS SCENARIJUS 1 
Taikytino scenarijaus pavadinimas PROC 19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant 

tik individualios saugos priemones. 
Papildomos instrukcijos Netaikoma 
Produkto charakteristika 
žr. aukš iau 
Naudojami kiekiai 

Profesional  sunaudojamas produkto kiekis Nedidelis kiekis 
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Vartotoj  sunaudojamas produkto kiekis Nedidelis kiekis 
Regioninis metinis tonažas 6210 t/m (visas asmeninis 

sunaudojimas) 
Vietinis metinis kiekis 12,42 t/m (visas asmeninis 

sunaudojimas) 
 

Naudojimo/poveikio dažnumas ir trukm  
Poveikio trukm : Iki keleto valand  per kart  
Poveikio dažnumas: Nereguliarus 
Emisijos dienos: 365 d/m 

 

Žmogiškieji faktoriai, kuri  neapima rizikos valdymas 
Darbuotojai/Vartotojai gali b ti paveikti per od  ar kv pavimo takus 
Kitos numatytos darbo s lygos, susijusios su poveikiu darbuotojams 
Viduje 
Proceso lygmens (šaltinio) technin s s lygos ir priemon s, skirtos teršal  išmetimo prevencijai 
Nepateikiama joki  specifini  technini  s lyg . 
Technin s s lygos ir priemon s, skirtos kontroliuoti pasklidim  nuo šaltinio iki darbuotojo 
Reikia geros prastin s ventiliacijos. 
Organizacin s priemon s, skirtos užkirsti keli / apriboti išmetimus, pasklidim  ir poveik  
Netaikoma 
S lygos ir priemon s, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 
 
 Kv pavimo tak  apsauga   
 Rank  apsauga Rekomenduojama m v ti 

prasisunkimams atsparias pirštines (pvz., 
PVC, guma). 

 

 Aki  apsauga Naudojant neskiestus produktus 
privaloma d v ti chemikalams atspari  
aki /veido apsaug  

 

 Odos ir k no apsauga   
 Higienos priemon s Laikyti atokiai nuo maisto produkt , 

g rim , tabako. Prieš pertraukas ir darbo 
pabaigoje nusiplauti rankas ir naudoti 
odos apsaugos krem . Laikyti darbo 
drabužius atskirai. Nedelsiant nusirengti 
visus suterštus drabužius. Kruopš iai 
nusiprausti po atviro produkto naudojimo. 

 

Papildomi geros praktikos patarimai, ne traukti  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) CSA 
Direktyv . Pastaba:  šiame skyriuje aprašomas priemones nebuvo atsižvelgta aukš iau 
pateikiamo poveikio scenarijaus poveikio vertinime. Jos nepatvirtintos REACH 37 straipsniu 
(4).  
 Netaikoma 
2. POVEIKIO VERTINIMAS IR JO ŠALTINIO NURODYMAS 
Darbuotojams Nevertinamas 
Vartotojams Nevertinamas 
Aplinka: medienos mas s 
balinimas 
G las vanduo 
J ros vanduo 
Dirva 

Sumodeliuota su EUSES 
 
0,0037 mg/L 
2,94 x 10-4 mg/L 
1,11 x 10-4 mg/kg mas s dalies 
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STP 
Žmon s per aplink  

0,0095 mg/L 
Netaikoma 

3. PATARIMAI, KAIP VERTINTI, AR DIRBAMA ES NUSTATYTOSE RIBOSE 
Netaikoma  
 



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
 

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento 

(EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus  

Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 

2015/830 reikalavimus 

 

Pildymo data: 2015-11-30 
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1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS  

 

1.1. Produkto identifikatorius 

Produkto pavadinimas: Membrane Cleaner AA 
Produkto klasė: Šarminis valiklis/ploviklis 

 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nustatyti naudojimo būdai: Produkto kategorija: PC35 atvirkštinės osmosės membranos ploviklis (taip pat ir 

tirpikliniai produktai), priemonė, apsauganti nuo užterštumo. 
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nenaudoti ne pagal nurodytus naudojimo būdus ir paskirtį. 

 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Gamintojas: 

Romaco B.V. 

Edisonstraat 11, NL-3261 LD Oud Beijerland, Nyderlandai 

Tel. +31 186615244, faks. +31 186619385, el.paštas: info@rochem.nl 

Tiekėjas: 

UAB „Angis“ 

Taikos g., Tytuvėnai, Kelmės raj. sav. 

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas: saugosduomenulapai@gmail.com 

 

1.4. Pagalbos telefono numeris: 
1.    Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: +370 5 236 20 52, +370 687 53378 

2. El. paštas: info@tox.lt 

3. Interneto svetainė: www.tox.lt 

4. Bendras pagalbos telefonas: 112 

 

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI 

 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas (pagal Reglamentą (EB) 1272/2008): 

 

Pavojaus klasė 
Pavojaus 

kategorija 

Pavojingumo 

frazė 

Odos ėsdinimas 1 kategorija H314 

Akių ėsdinimas 1 kategorija H318 

 

2.2. Ženklinimo elementai (pagal Reglamentą (EB) 1272/2008): 

Pavojaus 

piktograma (os): 

GHS05  

  

Signalinis žodis: Atsargiai  

   

Pavojingumo 

frazė (s): 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 

H318 Smarkiai pažeidžia akis 

 

Atsargumo frazės: 

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. 

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

P264 Po naudojimo gerai nusiplaukite rankas 

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją 

P280 mūvėkite apsaugines pirštines/dėvėkite apsauginius drabužius/naudokite akių apsaugą/veido apsaugą. 

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra 

ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 

P303+P361+ P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą 

nuplauti vandeniu/čiurkšle 
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P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų. 

Pavojingos sudedamosios dalys pateikiamos etiketėje: natrio hidroksidas, Tetranatrio etilendiamino tetraacetatas 

 

2.3. Kiti pavojai:  

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: PBT: Netaikoma. vPvB: Netaikoma.  

Sudėtinės dalys pagal plovikliams skirtas direktyvas (EC Nr. 648/2004): etileno diamino tetra-acto rūgštis, anijoninės 

aktyviosios paviršiaus medžiagos. 

 

3 skirsnis. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

 

3.2. Mišiniai 

Produktas yra cheminis mišinys 

Medžiagos pavadinimas / 

REACH registracijos Nr. 
CAS / EC Nr. Klasifikavimas pagal reglamentą EB Nr.1272/2008 m. d. % 

Natrio hidroksidas / 01-

2119457892-27 
1310-73-2 

Metalų ėsd. 1 kat., H290 

Odos ėsd. 1 A kat., H314 

Akių dirg. 2 kat., H319 

2,5-10 

Tetranatrio 

etilendiamintetraacetatas / 

01-2119486762-27 

64-02-8 / 200-573-9 

Ūmus toks. prarijus, 4 kat., H302 

Ūmus toks. įkvėpus, 4 kat., H332 

Akių ėsd. 1 kat., H318 

2,5-10 

Sulfonrūgštys, alkanas, 

natrio druskos 
68910-45-2 / 272-740-4 Odos dirg., 2 kat., H315  2,5-10 

Pilnas tekstas, susijęs su pavojingumo (H) frazėmis pateikiamas 16.5. skirsnyje. 

 

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS  

 

4.1. Pirmos pagalbos priemonių aprašymas: 

Įkvėpus: išvesti nukentėjusį į gryną orą. Kūno padėtis turi būti tokia, kad būtų galima laisvai ir lengvai kvėpuoti. 

Pašalinti kvėpavimui trukdančius drabužius (skareles, kaklajuostes ir pan.). Jei žmogus neteko sąmonės, paguldykite jį 

ant šono ir vežkite pas gydytoją. 

Patekus ant odos: nedelsiant nuplauti tekančiu vandeniu, naudojant atitinkamas plovimo priemones (muilas, kūno 

prausiklis, kt.). Produktas nudeginą odą. Patekus produktui ant odos nedelsiant kreiptis į odos gydytoją. 

Patekus į akis: netrinti akių, palenkus galvą, plačiai atverti vokus ir nedelsiant gausiai praskalauti/praplauti vandeniu, 

taip pat po akių vokais. Esant galimybei išsiimti kontaktinius lęšius ir vėl praskalauti/praplauti vandeniu. Skalauti/plauti 

ne mažiau kaip 15 minučių. Nedelsiant susisiekti su profesiniu medicinos specialistu arba kreiptis į akių gydytoją. 

Prarijus: Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Patekus į burną, kruopščiai išplauti/išskalauti vandeniu, kol 

nesijaus produkto skonio ir gerti daug vandens. 

 

4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir požymiai:  

Akys: dirginimas, skausmas, paraudimas, ašarojimas, pablogėjęs matomumas, padidėjęs jautrumas šviesai, paakių 

patinimas, akių pažeidimas, ragenos išdeginimas, apakimas. 

Nurijus: pykinimas, galvos svaigimas, silpnumas, virškinamojo trakto dirginimas, viduriavimas.  

Oda: odos nudeginimas, ėsdinimas, paraudimas, perštėjimas, niežėjimas, išbėrimas.  

Įkvėpus: galvos skausmas, svaigimas, pykinimas, kosulys. 

 

4.3. Nurodymai skubiai medicinos pagalbai ir specialiam gydymui: Gydymas simptominis, rekomenduojama 

priežiūra, galimas ilgalaikis/tęstinis poveikis. Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti po keleto valandų, todėl 

medicininis stebėjimas rekomenduojamas mažiausiai 48 valandas po nelaimingo atsitikimo. 

 

5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

 

5.1. Gaisro gesinimo priemonės: 

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: CO2, milteliai arba purškiamas vanduo. Didesnes liepsnas gesinkite alkoholiui 

atspariomis putomis. 

Netinkamos priemonės: stipri vandens srovė 
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5.2. Medžiagos ar mišinio keliamas ypatingas pavojus: gaisro metu gali susidaryti kenksmingos/dirginančios 

dujos/garai. Stengtis neįkvėpti dujų/garų. 

 

5.3. Nurodymai gaisrą gesinantiems asmenims:  

Apsauginė įranga: Būtina dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti kvėpavimo aparatą su oro tiekimu. Gaisrininkai 

privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu su visa veidą dengiančią kauke, 

užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius 

batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose. 

 

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

 

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Naudoti asmenines apsaugos priemones, aprašytas 8 skirsnyje ir 

laikytis 7 skirsnio saugos reikalavimų. 

 

6.1.2. Pagalbos teikėjams: Produktui išsiliejus sustabdyti darbus, evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius 

žmones. Saugotis, kad nepatektų į akis, neįkvėpti, vengti bet kokio produkto kontakto su oda.  

 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenis, drenažo 

sistemas. Vengti išsiliejimo į aplinką. 

 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės: Užtikrinti vėdinamą patalpose, sustabdyti išsiliejimą, išsiliejusį 

kiekį sugerti smėliu, žvyru, universaliu rišikliu arba pjuvenomis sudėti į tinkamą, pažymėtą, sandariai užsidarančią tarą 

ir pašalinti pagal šalies teisės aktų reikalavimus (13 skirsnis). Užterštus paviršius gausiai nuplauti vandeniu. 

Susidariusius valymo tirpalus surinkti. Pašalinti pagal teisės aktų reikalavimus. Neleisti patekti į nutekamuosius 

vamzdžius, vandentakius, rūsius, kitas uždaras patalpas. Produktui patekus į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius 

vandenis, išsiliejus dideliais kiekiais ir/ar dideliam plote – informuoti atitinkamas institucijas.  

 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: Informacija apie saugų naudojimą ir sandėliavimą pateikiama 7 skirsnyje; Informacija 

apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skirsnyje; Informacija apie medžiagos utilizavimą pateikiama 13 skirsnyje. 

 

7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

 

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės 

7.1.1. Informacija dėl saugaus naudojimo: Laikytis 8 skirsnyje nurodytų rekomendacijų; utilizuoti pagal 6.3 ir 13 

skirsnių nurodymus. 

 

Informacija dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo: Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, saugoti nuo karščio/šalčio 

poveikio, kibirkščių ir liepsnos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Gaisro atveju tarą vėsinti purškiant vandeniu. 

Gesintuvus laikyti lengvai prieinamose vietose.  

 

Aerozolių ir dulkių susidarymo prevencijos priemonės: Vengti didelės garų koncentracijos susidarymo ore. Naudoti 

tinkamas asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje.  

 

Aplinkos apsaugos priemonės: Specialiosios priemonės netaikomos. Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar 

paviršinius/gruntinius vandenis, drenažo sistemas, dirvožemį. 

 

7.1.2. Informacija dėl darbo higienos: Naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti. Plauti rankas prieš pertraukas ir po 

darbo su produktu. Rekomenduojama vengti ilgalaikio/pastovaus kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpti, nepraryti ir 

negerti. 

 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Sandėliams ir talpoms taikomi reikalavimai: Sandėliuoti sandariai uždarytose talpyklose, sausoje, vėsioje, vaikams 

neprieinamoje vietoje, atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų. Sandėliavimo vietoje, panaudojimui turi būti 

paruošta absorbcinė medžiaga įvykus produkto išsiliejimui. Gesintuvai ir/ar kitos gaisro gesinimui skirtos priemonės 

turi būti lengvai ir greitai pasiekiamos. Talpos turi būti sandarios, atsparios produkto poveikiui.  
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Nuorodos dėl netinkamo laikymo vienoje bendroje saugykloje: Saugoti nuo užšalimo, taip pat vengtinas sąlytis su 

kitomis nesupakuotomis cheminėmis medžiagomis. 

 

Kita informacija apie saugojimo sąlygas: užtikrinti, kad neišsilietų ir nepasklistų net ir nedidelis kiekis produkto. 

Likučių negalima pilti atgal į pakuotes. Nešalinti į sąvartynus ir/ar į kanalizacijos vamzdžius. 

 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): Ploviklis. 

 

8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA) 

 

Naudojant apsaugines priemones (AP) turi būti įgyvendinamos papildomos priemonės: darbo trukmė (poveikio trukmė) 

turėtų atspindėti papildomą fiziologinį darbuotojo stresą dėl naudojamų AP. Be to, laikoma, kad, naudojant tam tikras 

AP, sumažėja darbuotojo gebėjimai naudoti įrankius ir bendrauti. Dėl šių priežasčių, darbuotojas turėtų būti: sveikas 

(ypač atsižvelgiant į sveikatos problemas, kurios gali turėti įtakos AP naudojimui) ir turi būti užtikrintas 

nepralaidumas/sandarumas tarp kūno ir AP (atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip randai, plaukuotumas ir kt.).  

Darbdavys ir savarankiškai dirbantys asmenys teisiškai atsako už AP išdavimą ir valdymą tinkamai jas panaudojant 

darbo vietose. Todėl jie turėtų apibrėžti ir dokumentuoti tinkamą AP naudojimo politiką, įskaitant darbuotojų mokymą. 

 

8.1. Kontrolės parametrai 

Ribotų verčių sudėtinės dalys, kurių kiekį būtina kontroliuoti darbo vietoje: 1310-73-2 natrio hidroksidas WEL 

(Didžioji Britanija): trumpalaikis poveikis: 2 mg/m3 

Papildoma informacija: sudarymo metu buvo remiamasi galiojančiais sąrašais 

 

8.2. Poveikio kontrolė 

 

8.2.1. Informacija apie techninės įrangos pritaikymą: poveikis: darbo trukmė neribojama (iki 480 minučių per 

pamainą, 5 pamainos per savaitę). Kad koncentracija ore būtų mažesnė už leistinus ribinius poveikio dydžius, naudoti 

tinkamą ištraukiamąją ventiliaciją. Būtina pasirūpinti, kad šalia darbo vietų būtų įranga akims plauti ir apsauginiai 

dušai. 

 

8.2.2. Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės: darbo metu, vengti bet kokio tiesioginio kontakto su produktu. 

Dėvėti asmenines apsaugos priemones. Nevalgyti, negerti, nerūkyti, darbo vietoje, kad produktas nepatektų ant odos, į 

burną ar akis. Prieš pertraukas ir po darbo privaloma nusiprausti naudojant atitinkamas priemones (muilas, kt.). 

rekomenduojama naudoti anti-statinius drabužius, apsauginius akinius, pirštines, batus. Baigus darbą nusirengti 

užterštus/nešvarius drabužius, nusiauti batus, nusiimti akinius, kitus užterštus daiktus ir kruopščiai juos išvalyti/išplauti 

atitinkamomis plovimo/ skalbimo priemonėmis (milteliai ar kt.) prieš juos naudojanti kitą kartą. 

 

Akių/veido apsauginės priemonės 

 Dirbant su produktu naudoti hermetiškus apsauginius akinius, apsauginį skydelį (DIN EN 166). Saugotis, kad 

produktas nepatektų į akis. 

 

Rankų apsauginės priemonės 

 Dėvėti nepralaidžias, atsparias dilimui ir šarmams/rūgštims apsaugines pirštines (DIN EN 374). Medžiaga, iš 

kurios pagamintos pirštinės, turi būti atspari produkto poveikiui. Tinkama medžiaga, kaip apsauga nuo tiškalų, 

trumpalaikių ekspozicijų atveju, apsauginėms pirštinėms pagal LST EN 374-3: 2004 – fluorinta guma. Pirštinių storis 

turėtų būti ne mažiau nei 0,4 mm. Pirštines dėvėti atsižvelgiant į maksimalų dėvėjimo laikotarpį, medžiagos 

prasiskverbimo laiką, difuziją ir degradaciją. Ilgalaikiam/pastoviam naudojimui tinkama medžiaga butilas (nitrilinė 

guma) – medžiagos storis 0,6 – 0,8 mm, prasiskverbimo laikas > 480 min. Suteptas apsaugines pirštines 

rekomenduojama nedelsiant pakeisti.  

 

Odos apsauga 
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 Dėvėti visa pėdą dengiančius batus, drabužius ilgomis rankovėmis. Rekomenduojama dėvėti antistatinius 

apsauginius rūbus, (EN 340) arba bent jau medvilninius, neįsielektrinančius darbo drabužius. Stengtis, kad produktas 

nepatektų į batus. Kūno apsaugos priemones pasirinkti atsižvelgiant į pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo 

vietoje. 

 

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės 

  Rekomenduojama naudoti individualias kvėpavimo apsaugos priemones esant nepakankamam vėdinimui, 

produkto garų ar rūko susidarymo didelei tikimybei arba ilgalaikiam poveikiui. Naudoti kaukes arba puskaukes su filtru, 

apsaugančiu nuo organinių dujų, garų ar aerozolių (filtras P2, klasė A2 pagal LST EN 143), arba filtruojamąsias 

puskaukes su vožtuvais apsaugai nuo dujų (FFP2 pagal LST EN 149). 

 

Apsauga nuo terminių pavojų: įprastos atsargumo priemonės dirbant su pavojingais cheminiais mišiniais.  

 

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos ir gamybinės irangos, kad būtų užtikrintas jų 

atitikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisija iki priimtino lygio, 

gali tekti įrengti garų filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą. 

Oras: produkto dalelių poveikio aplinkos orui kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis esama bendrąja dulkių dalelių 

emisijos skaičiavimo metodika ir nustatytais teisės aktais. 

Vanduo: neplauti produkto į nuotėkų sistemas, paviršinius/gruntinius vandenis, vandens drenažo sistemas.  

Dirvožemis ir sausumos aplinka: neleisti patekti į aplinką.  

 

9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Forma:  Skystis 

Spalva:  Šviesiai geltona 

Kvapas:  specifinis 

pH vertė prie 20°C:  >13 

Lydymosi temperatūra:  0°C 

Virimo temperatūra:  >34°C 

Pliūpsnio temperatūra  netaikoma 

Sprogumo pavojus:  produktas nekelia sprogimo pavojaus 

Savaiminis užsidegimas Produktas savaime neužsidega 

Garų slėgis prie 20°C:  23 hPa 

Tankumas prie 20°C:  1,08 g/cm 

Tirpumas/susimaišymas su vandeniu:  visiškai susimaišo 

Klampumas  

Dinaminis prie 20°C:  3 mPas 

Organiniai tirpikliai:   

Kietųjų medžiagų kiekis:   

 

9.2. Kita informacija: nėra kitos susijusios informacijos 

 

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS  

 

10.1. Reaktingumas: Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis. 

10.2. Cheminis stabilumas: Stabilus esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.  

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis, pavojingų reakcijų 

nesusidaro. 

10.4. Vengtinos sąlygos: Drėgmė, užteršimas degiomis medžiagomis, šarmais, stipriomis rūgštimis, oksidatoriais, 

aukšta/žema temperatūra, karščio/šalčio šaltiniai, atvira ugnis, įkaite/karšti paviršiai, užšalimas. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos: sprogstamos, oksiduojančios, degios, ėsdinančios, šarminės/bazinės medžiagos. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Degimo produktai. 
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Paskutinio atnaujinimo data: 2016-05-06 

Versija: 1 

Mišinys: Valiklis Membrane Cleaner AA Puslapis 6 iš 9  

 
 

11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip toksiškas/kenksmingas prarijus. 

Skaičiavimo metodas paremtas atitinkamų sudedamųjų dalių pateikta klasifikacija, perskaičiuojant ūmaus taškinio 

įverčio ir ATEmiš skaičiavimo metodika. Apskaičiuota ATEmiš > 2000 prarijus ir > 20 įkvėpus. 

LD/LC50 vertės susijusios su klasifikacija: 1310-73-2 natrio hidroksidas - Per burną: LD50  2000 mg/kg (žiurkė) 

 

Odos/ akių ėsdinimas:  produktas, pagal nustatytus kriterijus klasifikuojamas kaip ėsdinantis/ smarkiai pažeidžiantis 

odą/ akis. Ėsdinančių odą/akis sudedamųjų dalių ribinės koncentracijos atitinka nustatytus klasifikavimo kriterijus ir jų 

koncentracijų ribas, nustatytas mišinio pH >13. 

Odos/ akių dirginimas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip dirginantis odą/akis. Dirginančių 

odą/akis sudedamųjų dalių ribinės koncentracijos atitinka nustatytus klasifikavimo kriterijus ir jų koncentracijų ribas.  

 

Odos jautrinimas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip jautrinantis odą. 

Kvėpavimo takų jautrinimas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip jautrinantis kvėpavimo 

takus. 

 

Mutageninis poveikis: produktas, neklasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus kaip mutageninis. 

Toksiškumas reprodukcijai: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai.  

Kancerogeniškumas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip kancerogenas.  

Toksiškumas vystymuisi: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip toksiškas vystymuisi. 

 

STOT SE: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui kai 

yra vienkartinis poveikis.  

STOT RE: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui kai 

veikia ilgai arba kartotinai (prarijant, įkvepiant). 

 

Aspiracijos pavojus: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip keliantis aspiracijos pavojų. 

Atitinkamų sudedamųjų dalių ribinės koncentracijos neatitinka nustatytų klasifikavimo kriterijų ir jų koncentracijų ribų.  

 

 

12 skirsnis: EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

12.1. Ekotoksiškumas 
Ūmus ekotoksiškumas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas/kenksmingas 

vandens organizmams.  

Lėtinis ekotoksiškumas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip lėtinio 

toksiškumo/kenksmingumo vandens organizmams, nesukelia ilgalaikio poveikio.  

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: produktas vidutiniškai/dalinai biologiškai skaidosi, tačiau tikslus produkto 

patvarumas ir skaidomumas nenustatyti. 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: tikslus produkto bioakumuliacijos potencialas nenustatytas, bet numatomai 

produktas neturi bioakumuliacijos sąvybių.  

12.4. Judumas dirvožemyje: tiklsus produkto judumas dirvožemyje nenustatytas.  

12.5. PBT IR vPvB vertinimo rezultatai: PBT: netaikoma; vPvB: netaikoma. 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: Pagal Vokietijos reglamentus (savarankiškas įvertinimas) Vandens užterštumo 

klasė 1 silpnai teršiantis vandenį. Neleisti produktui patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ar nuotekų sistemą. 

Didesnis produkto kiekis patekęs į vandens aplink gali padidinti  vandens pH ir turėti labai neigiamą įtaką vandens 

organizmams. 

 

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Rekomendacijos: Negalima šalinti į nuotėkų sistemas, paviršinius/gruntinius vandenis, vandens drenažo sistemas. 

Surinkti išsiliejusį produktą. Surinktą produktą sudėti į talpyklas ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais 

(Atliekų tvarkymo taisyklės, EWC). Nemesti kartu su buitinėm atliekom.  
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Neleidžiama išmesti atliekų arba tuščios taros į aplinką, neatlikus būtinų veiksmų, siekiant pašalinti jų kenksmingą 

poveikį aplinkai. Cheminės medžiagos bei užterštos taros šalinimo būdai turi atitikti galiojančias „Pavojingų atliekų 

tvarkymo taisykles“.  

Produkto atliekos tvarkomos pagal tarptautinius, nacionalinius reikalavimus ir vietos valdžios patvirtintas taisykles. 

Tvarkant atliekas, būtina įvertinti jų pavojingumą ir imtis atitinkamu saugos priemonių, pasirūpinti produkto ženklinimu 

ir informacija. Sandėliuoti talpas ir perduoti licencijuotiems perdirbėjams pagal galiojančias Atliekų tvarkymo taisykles. 

Atliekų tvarkymo kodas: 20 01 15 

Užteršta pakuotė.  

Visiškai ištuštinti pakuotę ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais (Atliekų tvarkymo taisyklės, EWC). 

Pakuotė gali būti perdirbama, su sąlyga, kad joje nebūtų neišpilto produkto. 

Pakuotės atliekų tvarkymo kodas: 15 01 02 

Įspėjimas: tuščiose talpyklose gali būti medžiagų likučių, kurie yra pavojingi. Neturėdami tinkamų nurodymų 

nebandykite iš naujo pripildyti arba valyti talpyklų. Tuščios talpyklos turi būti pakartotinai panaudotos, perdirbtos 

grąžinamuoju būdų, pašalintos arba atiduotos rangovui, kuris atlieka tokius darbus ir turi atitinkamą licenciją, išduotą  

pagal galiojančius teisės aktus. Saugoti talpyklas nuo per didelio slėgio, nepjaustyti jų, nevirinti, nelituoti, negręžti, 

nešlifuoti, ir nelaikyti jų karštai. Saugoti nuo liepsnos, kibirkščių, statinės elektros bei kitų degimo šaltinių. 

 

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

 

Produktui netaikomi pavojingų krovinių vežimo (IMDG, IATA, ADR/RID) reikalavimai ir klasifikacija.  

  ADR – sausumos keliai, RID – geležinkelių keliai 

14.1. JT numeris 1824 
14.2. Teisingas krovinio pavadinimas Natrio hidroksido tirpalas 
14.3. Klasė ėsdinančios medžiagos 
14.4 Klasifikacinos kodas 8 (5)  
14.5 Pakavimo grupė II 
14.6 Pavojaus ženklai Ėsdinančios medžiagos 
14.7 Specialios nuostatos Dėmesio: ėsdinančiso medžiagos 
14.8 Pavojaus kodas (Kemler) 80 

14.9 EMS numeris F-A, S-B 

14.10 Izoliacinė grupė šarmai 

14.11 Jūrų užterštumas Ne 

 

14.12 ADR riboti kiekia (LQ) 1 L 

14.13 Transportavimo kategorija 2 

14.14 Tunelių apribojimų kodas E 
Nesupakuotų krovinių vežimas pagal 

MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą 
Netaikoma 

 

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 

registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH); 

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 

mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP); 

2010 m. gegužės 20 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010; 

2015 m. gegužės 28 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2015/830 

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008; 

Direktyva 93/15/EEC, 1993 birželio 5 d. 

Direktyva 2012/18/EU, 2012 liepos 4d.  

„Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe ir darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis 

nuostatai“; 

„Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas“; 

„Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakavimo atliekų tvarkymo įstatymas“; 

„Atliekų tvarkymo taisyklės“; 
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Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR); 

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vandens keliais (IMDG); 

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo oro keliais (IATA); 

Europos atliekų katalogas (EWC); 

 

15.2. Cheminės saugos vertinimas: Pagal REACH reglamento 14 straipsnį cheminės saugos vertinimas neatliktas.  

 

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA 

 

16.1. Nuorodos į pakeitimus: Pateikta informacija atitinka REACH reglamentą Nr. 1907/2006EB su reglamento Nr. 

2015/830 pakeitimais. Peržiūrėta: 2016-05-06. Versija: 1 

 

16.2. Nustatyti naudojimo būdai, naudojimo aprašymas ir kategorijos: Produkto kategorija: PC35 atvirkštinės 

osmosės membranos ploviklis (taip pat ir tirpikliniai produktai), priemonė, apsauganti nuo užterštumo. 

 

16.3. Santrumpos ir akronimai  

ADR/RID Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais/geležinkeliais  

AP Apsauginės priemonės 

CAS Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba  

CLP Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008  

DNEL Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė  

EC50 Medžiagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos  

ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra  

EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas  

EWC Europos atliekų katalogas  

ERC Išsiskyrimo į aplinką kategorija 

H&S Sauga ir sveikata  

IARC – Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra 

IATA Tarptautinė oro transporto asociacija  

IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas  

IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis 

LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos  

MEASE Medžiagų poveikio vertinimas ir įvertinimas 

MS Valstybės narės 

NTP – Nacionalinė toksiškumo programa 

N/E – Neįtraukta 

OELV Ribinė vertė darbo aplinkoje  

OSHA – Saugos ir sveikatos darbe agentūra  

PBT Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška  

PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija 

PROC Proceso kategorija 

PC Cheminio produkto kategorija 

RE Pakartotinis poveikis  

REACH Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai  

SCOEL Cheminių veiksnių poveikio darbe mokslo komitetas  

SDL Saugos duomenų lapas  

SE Vienkartinis poveikis 

STP Nuotekų valymo įrenginiai  

SU Naudojimo sektorius 

STOT Specifinis toksiškumas konkrečiam organui  

TLV–TWA Slenkstinė ribinė vertė – vidutinė vertė per laiko intervalą  

TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis 

VLE–MP Poveikio ribinė vertė - vidutinė vertė mg/m3 oro  

vPvB Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos 

 

16.4. Naudoti šaltiniai  

http:///eippcb.jrc.es/reference/ 

http://echa.europa.eu 

http://www.dguv.de/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/index.jsp 

http://www.substitution-cmr.fr/ 
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http://www.sinlist.org/ 

http://www.subsport.eu/ 

http://www.catsub.dk 

http://osha.europa.eu/en/topics/ds 

http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/index.htm 

http://www.mdsystem.com 

http://www.infochema.lt 

http://chemija.gamta.lt/cms/index 

http://www.gamtostyrimai.lt/lt/pages/view/?id=2 

 

Taip pat: Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Švedijos cheminių 

medžiagų agentūros (KemI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), TOXNET duomenų bazių pateikti 

duomenys. 

 

16.5. Visos susijusios pavojingumo (H) frazės nurodytos 2 ir/ar 3 skirsniuose 

 

Metalų korozija, 1 pavojaus kategorija H290 Gali ėsdinti metalus 

Ūmus toksiškumas prarijus, 4 kategorija H302 Kenksminga prarijus 

Ūmus toksiškumas įkvėpus, 4 kategorija H332 Kenksminga įkvėpus 

Odos ėsdinimas, 1A kategorija H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 

Odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija H315 Dirgina odą 

Akių ėsdinimas, 1 pavojaus kategorija H318 Smarkiai pažeidžia akis 

Akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 

 

16.6. Atsakomybę ribojanti sąlyga 

Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma medžiagos/mišinio saugos duomenų lapo parengimo dieną ir yra tinkama, 

jei produktas yra naudojamas pagal nustatytas sąlygas ir paskirtį nurodytą ant pakuotės ar techninėje rekomendacijoje. 

Tai ne specifikacijos lapas, ir pateikti duomenys neturėtų būti laikomi techninėmis charakteristikomis. Informacija 

šiame medžiagos/mišinio saugos duomenų lape gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome patikimais. Tačiau informacija 

yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta 

tam tikra informacija ir padarytos išvados yra iš šaltinių, kitokių nei tiesioginiai pačios medžiagos/mišinio testų 

duomenys. Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės 

ribų ir apie juos mes galime nežinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome 

atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba 

utilizavimu. Jeigu produktas naudojamas, kaip komponentas kitame produkte, medžiagos saugos duomenų lapo 

informacija negali galioti. 
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Mišinys: Pramoninis valiklis Membrane Cleaner C Puslapis 1 iš 9  

 
1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS  

 

1.1. Produkto identifikatorius 

Produkto pavadinimas: Membrane Cleaner C 
Produkto klasė: Pramoninis valiklis/ploviklis 

 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nustatyti naudojimo būdai: Produkto kategorija: PC35 atvirkštinės osmosės membranos ploviklis (taip pat ir 

tirpikliniai produktai), priemonė, apsauganti nuo užterštumo. 
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nenaudoti ne pagal nurodytus naudojimo būdus ir paskirtį. 

 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Gamintojas: 

Romaco B.V. 

Edisonstraat 11, NL-3261 LD Oud Beijerland, Nyderlandai 

Tel. +31 186615244, faks. +31 186619385, el.paštas: info@rochem.nl 

Tiekėjas: 

UAB „Angis“ 

Taikos g., Tytuvėnai, Kelmės raj. sav. 

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas: saugosduomenulapai@gmail.com 

 

1.4. Pagalbos telefono numeris: 
1.    Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: +370 5 236 20 52, +370 687 53378 

2. El. paštas: info@tox.lt 

3. Interneto svetainė: www.tox.lt 

4. Bendras pagalbos telefonas: 112 

 

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI 

 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas (pagal Reglamentą (EB) 1272/2008): 

 

Pavojaus klasė 
Pavojaus 

kategorija 

Pavojingumo 

frazė 

Odos dirginimas 2 kategorija H315 

Akių dirginimas 2 kategorija H319 

 

2.2. Ženklinimo elementai (pagal Reglamentą (EB) 1272/2008): 

Pavojaus 

piktograma (os): 

GHS07  

  

Signalinis žodis: Atsargiai  

   

Pavojingumo 

frazė (s): 

H315 Dirginą odą 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 

 

Atsargumo frazės: 

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. 

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

P264 Po naudojimo gerai nusiplaukite rankas 

P280 mūvėkite apsaugines pirštines/dėvėkite apsauginius drabužius/naudokite akių apsaugą/veido apsaugą. 

P362 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant 

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra 

ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens 
P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją 
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P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų. 

 

2.3. Kiti pavojai:  

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: PBT: Netaikoma. vPvB: Netaikoma. 

Gaminio sudėtyje nėra organinių halogeninių junginių (AOX), nitratų, sunkiųjų metalų junginių ar formaldehidų. 

 

3 skirsnis. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

 

3.2. Mišiniai 

Produktas yra cheminis mišinys 

Medžiagos pavadinimas / 

REACH registracijos Nr. 
CAS / EC Nr. Klasifikavimas pagal reglamentą EB Nr.1272/2008 m. d. % 

Citrinų rūgštis / 01-

2119457026-42 
77-92-9 / 201-069-1 Akių dirg. 2 kat., H319 10-25 

Amoniakas / 01-

2119488876-14 
1336-21-6 / 215-647-6 

Odos ėsd. 1 kat., H314 

Ūmus toks. vandes aplinkai, 1 kat., H400 

STOT SE 3, H335 

≤ 1 

Pilnas tekstas, susijęs su pavojingumo (H) frazėmis pateikiamas 16.5. skirsnyje. 

 

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS  

 

4.1. Pirmos pagalbos priemonių aprašymas: 

Įkvėpus: išvesti nukentėjusį į gryną orą. Kūno padėtis turi būti tokia, kad būtų galima laisvai ir lengvai kvėpuoti. 

Pašalinti kvėpavimui trukdančius drabužius (skareles, kaklajuostes ir pan.). Jei žmogus neteko sąmonės, paguldykite jį 

ant šono ir vežkite pas gydytoją. 

Patekus ant odos: nuplauti tekančiu vandeniu, naudojant atitinkamas plovimo priemones (muilas, kūno prausiklis, kt.). 

Ilgalaikis, pastovus kontaktas su produktu gali sudirginti odą. Atsiradus simptomams, kreiptis į odos gydytoją. 

Patekus į akis: netrinti akių, palenkus galvą, plačiai atverti vokus ir nedelsiant gausiai praskalauti/praplauti vandeniu, 

taip pat po akių vokais. Esant galimybei išsiimti kontaktinius lęšius ir vėl praskalauti/praplauti vandeniu. Skalauti/plauti 

ne mažiau kaip 15 minučių. Susisiekti su profesiniu medicinos specialistu arba kreiptis į akių gydytoją. 

Prarijus: rekomenduojama kreiptis medicininės pagalbos. Patekus į burną, kruopščiai išplauti/išskalauti vandeniu, kol 

nesijaus produkto skonio ir gerti daug vandens. 

 

4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir požymiai:  

Akys: dirginimas, skausmas, paraudimas, ašarojimas, pablogėjęs matomumas, padidėjęs jautrumas šviesai, paakių 

patinimas. 

Nurijus: pykinimas, galvos svaigimas, silpnumas, virškinamojo trakto dirginimas, viduriavimas.  

Oda: odos dirginimas, paraudimas, perštėjimas, niežėjimas, išbėrimas.  

Įkvėpus: galvos skausmas, svaigimas, pykinimas, kosulys. 

 

4.3. Nurodymai skubiai medicinos pagalbai ir specialiam gydymui: Specialus gydymas nereikalingas. Gydymas 

simptominis, priežiūra nereikalinga, galimas ilgalaikis/tęstinis poveikis. Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti po 

keleto valandų, todėl medicininis stebėjimas rekomenduojamas mažiausiai 48 valandas po nelaimingo atsitikimo. 

 

5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

 

5.1. Gaisro gesinimo priemonės: 

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: CO2, milteliai arba purškiamas vanduo. Didesnes liepsnas gesinkite alkoholiui 

atspariomis putomis. 

Netinkamos priemonės: stipri vandens srovė 

 

5.2. Medžiagos ar mišinio keliamas ypatingas pavojus: gaisro metu gali susidaryti kenksmingos/dirginančios 

dujos/garai. Stengtis neįkvėpti dujų/garų. 

 

5.3. Nurodymai gaisrą gesinantiems asmenims:  

Apsauginė įranga: Būtina dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti kvėpavimo aparatą su oro tiekimu. Gaisrininkai 

privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu su visa veidą dengiančią kauke, 
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užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius 

batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose. 

 

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

 

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Naudoti asmenines apsaugos priemones, aprašytas 8 skirsnyje ir 

laikytis 7 skirsnio saugos reikalavimų. 

 

6.1.2. Pagalbos teikėjams: Produktui išsiliejus sustabdyti darbus, evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius 

žmones. Saugotis, kad nepatektų į akis, neįkvėpti, vengti ilgalaikio, tiesioginio produkto kontakto su oda.  

 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenis, drenažo 

sistemas. Vengti išsiliejimo į aplinką. 

 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės: Užtikrinti vėdinamą patalpose, sustabdyti išsiliejimą, išsiliejusį 

kiekį sugerti smėliu, žvyru, universaliu rišikliu arba pjuvenomis sudėti į tinkamą, pažymėtą, sandariai užsidarančią tarą 

ir pašalinti pagal šalies teisės aktų reikalavimus (13 skirsnis). Užterštus paviršius gausiai nuplauti vandeniu. 

Susidariusius valymo tirpalus surinkti. Pašalinti pagal teisės aktų reikalavimus. Neleisti patekti į nutekamuosius 

vamzdžius, vandentakius, rūsius, kitas uždaras patalpas. Produktui patekus į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius 

vandenis, išsiliejus dideliais kiekiais ir/ar dideliam plote – informuoti atitinkamas institucijas.  

 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: Informacija apie saugų naudojimą ir sandėliavimą pateikiama 7 skirsnyje; Informacija 

apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skirsnyje; Informacija apie medžiagos utilizavimą pateikiama 13 skirsnyje. 

 

7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

 

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės 

7.1.1. Informacija dėl saugaus naudojimo: Laikytis 8 skirsnyje nurodytų rekomendacijų; utilizuoti pagal 6.3 ir 13 

skirsnių nurodymus. 

 

Informacija dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo: Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, saugoti nuo karščio/šalčio 

poveikio, kibirkščių ir liepsnos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Gaisro atveju tarą vėsinti purškiant vandeniu. 

Gesintuvus laikyti lengvai prieinamose vietose.  

 

Aerozolių ir dulkių susidarymo prevencijos priemonės: Vengti didelės garų koncentracijos susidarymo ore. Naudoti 

tinkamas asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje.  

 

Aplinkos apsaugos priemonės: Specialiosios priemonės netaikomos. Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar 

paviršinius/gruntinius vandenis, drenažo sistemas, dirvožemį. 

 

7.1.2. Informacija dėl darbo higienos: Naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti. Plauti rankas prieš pertraukas ir po 

darbo su produktu. Rekomenduojama vengti ilgalaikio/pastovaus kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpti, nepraryti ir 

negerti. 

 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Sandėliams ir talpoms taikomi reikalavimai: Sandėliuoti sandariai uždarytose talpyklose, sausoje, vėsioje, vaikams 

neprieinamoje vietoje, atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų. Sandėliavimo vietoje, panaudojimui turi būti 

paruošta absorbcinė medžiaga įvykus produkto išsiliejimui. Gesintuvai ir/ar kitos gaisro gesinimui skirtos priemonės 

turi būti lengvai ir greitai pasiekiamos. Talpos turi būti sandarios, atsparios produkto poveikiui.  

  

Nuorodos dėl netinkamo laikymo vienoje bendroje saugykloje: Saugoti nuo užšalimo, taip pat vengtinas sąlytis su 

kitomis nesupakuotomis cheminėmis medžiagomis. 

 

Kita informacija apie saugojimo sąlygas: užtikrinti, kad neišsilietų ir nepasklistų net ir nedidelis kiekis produkto. 

Likučių negalima pilti atgal į pakuotes. Nešalinti į sąvartynus ir/ar į kanalizacijos vamzdžius. 

 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): Ploviklis. 
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8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA) 

 

Naudojant apsaugines priemones (AP) turi būti įgyvendinamos papildomos priemonės: darbo trukmė (poveikio trukmė) 

turėtų atspindėti papildomą fiziologinį darbuotojo stresą dėl naudojamų AP. Be to, laikoma, kad, naudojant tam tikras 

AP, sumažėja darbuotojo gebėjimai naudoti įrankius ir bendrauti. Dėl šių priežasčių, darbuotojas turėtų būti: sveikas 

(ypač atsižvelgiant į sveikatos problemas, kurios gali turėti įtakos AP naudojimui) ir turi būti užtikrintas 

nepralaidumas/sandarumas tarp kūno ir AP (atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip randai, plaukuotumas ir kt.).  

Darbdavys ir savarankiškai dirbantys asmenys teisiškai atsako už AP išdavimą ir valdymą tinkamai jas panaudojant 

darbo vietose. Todėl jie turėtų apibrėžti ir dokumentuoti tinkamą AP naudojimo politiką, įskaitant darbuotojų mokymą. 

 

8.1. Kontrolės parametrai 

Ribotų verčių sudėtinės dalys, kurių kiekį būtina kontroliuoti darbo vietoje: netaikoma 

Papildoma informacija: sudarymo metu buvo remiamasi galiojančiais sąrašais 

 

8.2. Poveikio kontrolė 

 

8.2.1. Informacija apie techninės įrangos pritaikymą: poveikis: darbo trukmė neribojama (iki 480 minučių per 

pamainą, 5 pamainos per savaitę). Kad koncentracija ore būtų mažesnė už leistinus ribinius poveikio dydžius, naudoti 

tinkamą ištraukiamąją ventiliaciją. rekomenduojama pasirūpinti, kad šalia darbo vietų būtų įranga akims plauti. 

 

8.2.2. Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės: darbo metu, vengti tiesioginio kontakto su produktu. Dėvėti 

asmenines apsaugos priemones. Nevalgyti, negerti, nerūkyti, darbo vietoje, kad produktas nepatektų ant odos, į burną ar 

akis. Prieš pertraukas ir po darbo privaloma nusiprausti naudojant atitinkamas priemones (muilas, kt.). rekomenduojama 

naudoti anti-statinius drabužius, apsauginius akinius, pirštines, batus. Baigus darbą nusirengti užterštus/nešvarius 

drabužius, nusiauti batus, nusiimti akinius, kitus užterštus daiktus ir kruopščiai juos išvalyti/išplauti atitinkamomis 

plovimo/ skalbimo priemonėmis (milteliai ar kt.) prieš juos naudojanti kitą kartą. 

 

Akių/veido apsauginės priemonės 

 Dirbant su produktu naudoti hermetiškus apsauginius akinius, apsauginį skydelį (DIN EN 166). Saugotis, kad 

produktas nepatektų į akis. 

 

Rankų apsauginės priemonės 

 Dėvėti nepralaidžias, atsparias dilimui ir šarmams/rūgštims apsaugines pirštines (DIN EN 374). Medžiaga, iš 

kurios pagamintos pirštinės, turi būti atspari produkto poveikiui. Tinkama medžiaga, kaip apsauga nuo tiškalų, 

trumpalaikių ekspozicijų atveju, apsauginėms pirštinėms pagal LST EN 374-3: 2004 – fluorinta guma. Pirštinių storis 

turėtų būti ne mažiau nei 0,4 mm. Pirštines dėvėti atsižvelgiant į maksimalų dėvėjimo laikotarpį, medžiagos 

prasiskverbimo laiką, difuziją ir degradaciją. Ilgalaikiam/pastoviam naudojimui tinkama medžiaga butilas (nitrilinė 

guma) – medžiagos storis 0,6 – 0,8 mm, prasiskverbimo laikas > 480 min. Suteptas apsaugines pirštines 

rekomenduojama nedelsiant pakeisti.  

 

Odos apsauga 

 Dėvėti visa pėdą dengiančius batus, drabužius ilgomis rankovėmis. Rekomenduojama dėvėti antistatinius 

apsauginius rūbus, (EN 340) arba bent jau medvilninius, neįsielektrinančius darbo drabužius. Stengtis, kad produktas 

nepatektų į batus. Kūno apsaugos priemones pasirinkti atsižvelgiant į pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo 

vietoje. 

 

 

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės 

  Rekomenduojama naudoti individualias kvėpavimo apsaugos priemones esant nepakankamam vėdinimui, 

produkto garų ar rūko susidarymo didelei tikimybei arba ilgalaikiam poveikiui. Naudoti kaukes arba puskaukes su filtru, 
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apsaugančiu nuo organinių dujų, garų ar aerozolių (filtras P2, klasė A2 pagal LST EN 143), arba filtruojamąsias 

puskaukes su vožtuvais apsaugai nuo dujų (FFP2 pagal LST EN 149). 

 

Apsauga nuo terminių pavojų: įprastos atsargumo priemonės dirbant su cheminiais mišiniais.  

 

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos ir gamybinės irangos, kad būtų užtikrintas jų 

atitikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisija iki priimtino lygio, 

gali tekti įrengti garų filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą. 

Oras: produkto dalelių poveikio aplinkos orui kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis esama bendrąja dulkių dalelių 

emisijos skaičiavimo metodika ir nustatytais teisės aktais. 

Vanduo: neplauti produkto į nuotėkų sistemas, paviršinius/gruntinius vandenis, vandens drenažo sistemas.  

Dirvožemis ir sausumos aplinka: neleisti patekti į aplinką.  

 

9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Forma:  Skystis 

Spalva:  skaidrus 

Kvapas:  specifinis 

pH vertė prie 20°C:  >3 

Lydymosi temperatūra:  -5°C 

Virimo temperatūra:  <100°C 

Pliūpsnio temperatūra  netaikoma 

Sprogumo pavojus:  produktas nekelia sprogimo pavojaus 

Savaiminis užsidegimas Produktas savaime neužsidega 

Garų slėgis prie 20°C:  23 hPa 

Tankumas prie 20°C:  1,1 g/cm 

Tirpumas/susimaišymas su vandeniu:  visiškai susimaišo 

Klampumas  

Dinaminis prie 20°C:  3 mPas 

Organiniai tirpikliai:  0,4% 

Vanduo 73,7% 

Kietųjų medžiagų kiekis:  0% 

 

9.2. Kita informacija: nėra kitos susijusios informacijos 

 

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS  

 

10.1. Reaktingumas: Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis. 

10.2. Cheminis stabilumas: Stabilus esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.  

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis, pavojingų reakcijų 

nesusidaro. 

10.4. Vengtinos sąlygos: Drėgmė, užteršimas degiomis medžiagomis, šarmais, stipriomis rūgštimis, oksidatoriais, 

aukšta/žema temperatūra, karščio/šalčio šaltiniai, atvira ugnis, įkaite/karšti paviršiai, užšalimas. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos: sprogstamos, oksiduojančios, degios, ėsdinančios, šarminės/bazinės medžiagos. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Degimo produktai. 

 

11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip toksiškas/kenksmingas prarijus.  

LD/LC50 vertės susijusios su klasifikacija:  

77-92-9 citrinos rūgštis Per burną: LD50  5800 mg/kg (pelė), Per burną: LD50  50400 mg/kg (pelė)  

1336-21-6 amoniakas Per burną: LD50  350 mg/kg (žiurkė) Įkvėpius LC50/4 h  1,4 mg/l (žiurkė) 

 

Odos/ akių ėsdinimas:  produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip ėsdinantis/ smarkiai pažeidžiantis 

odą/ akis.  
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Odos/ akių dirginimas: produktas, pagal nustatytus kriterijus klasifikuojamas kaip dirginantis odą/akis. Dirginančių 

odą/akis sudedamųjų dalių ribinės koncentracijos atitinka nustatytus klasifikavimo kriterijus ir jų koncentracijų ribas.  

 

Odos jautrinimas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip jautrinantis odą. 

Kvėpavimo takų jautrinimas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip jautrinantis kvėpavimo 

takus. 

 

Mutageninis poveikis: produktas, neklasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus kaip mutageninis. 

Toksiškumas reprodukcijai: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai.  

Kancerogeniškumas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip kancerogenas.  

Toksiškumas vystymuisi: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip toksiškas vystymuisi. 

 

STOT SE: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui kai 

yra vienkartinis poveikis. STOT SE sudedamųjų dalių ribinės koncentracijos neatitinka nustatytų klasifikavimo kriterijų 

ir jų koncentracijų ribų. 

STOT RE: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui kai 

veikia ilgai arba kartotinai (prarijant, įkvepiant). 

 

Aspiracijos pavojus: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip keliantis aspiracijos pavojų. 

Atitinkamų sudedamųjų dalių ribinės koncentracijos neatitinka nustatytų klasifikavimo kriterijų ir jų koncentracijų ribų.  

 

 

12 skirsnis: EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

12.1. Ekotoksiškumas 

1336-21-6 amoniakas EC50/48H  110 mg/l (Daphnia Magna), LC50/96h 0,89 mg/l (žuvis) 

Ūmus ekotoksiškumas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas/kenksmingas 

vandens organizmams. Ūmaus toksiškumo vandens aplinkai sudedamųjų dalių suma padauginta iš M faktoriaus 

neatitinka nustatytų klasifikavimo kriterijų ir jų koncentracijų ribų.  

Lėtinis ekotoksiškumas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip lėtinio 

toksiškumo/kenksmingumo vandens organizmams, nesukelia ilgalaikio poveikio.  

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: produktas vidutiniškai/dalinai biologiškai skaidosi, tačiau tikslus produkto 

patvarumas ir skaidomumas nenustatyti. 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: tikslus produkto bioakumuliacijos potencialas nenustatytas, bet numatomai 

produktas neturi bioakumuliacijos sąvybių.  

12.4. Judumas dirvožemyje: tiklsus produkto judumas dirvožemyje nenustatytas.  

12.5. PBT IR vPvB vertinimo rezultatai: PBT: netaikoma; vPvB: netaikoma. 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: Pagal Vokietijos reglamentus (savarankiškas įvertinimas) Vandens užterštumo 

klasė 1 silpnai teršiantis vandenį. Neleisti produktui patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ar nuotekų sistemą.  

 

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Rekomendacijos: Negalima šalinti į nuotėkų sistemas, paviršinius/gruntinius vandenis, vandens drenažo sistemas. 

Surinkti išsiliejusį produktą. Surinktą produktą sudėti į talpyklas ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais 

(Atliekų tvarkymo taisyklės, EWC). Nemesti kartu su buitinėm atliekom.  

Neleidžiama išmesti atliekų arba tuščios taros į aplinką, neatlikus būtinų veiksmų, siekiant pašalinti jų kenksmingą 

poveikį aplinkai. Cheminės medžiagos bei užterštos taros šalinimo būdai turi atitikti galiojančias „Pavojingų atliekų 

tvarkymo taisykles“.  

Produkto atliekos tvarkomos pagal tarptautinius, nacionalinius reikalavimus ir vietos valdžios patvirtintas taisykles. 

Tvarkant atliekas, būtina įvertinti jų pavojingumą ir imtis atitinkamu saugos priemonių, pasirūpinti produkto ženklinimu 

ir informacija. Sandėliuoti talpas ir perduoti licencijuotiems perdirbėjams pagal galiojančias Atliekų tvarkymo taisykles. 

Atliekų tvarkymo kodas: 20 01 15 

Užteršta pakuotė.  

Visiškai ištuštinti pakuotę ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais (Atliekų tvarkymo taisyklės, EWC). 

Pakuotė gali būti perdirbama, su sąlyga, kad joje nebūtų neišpilto produkto. 

Pakuotės atliekų tvarkymo kodas: 15 01 02 
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Įspėjimas: tuščiose talpyklose gali būti medžiagų likučių, kurie yra pavojingi. Neturėdami tinkamų nurodymų 

nebandykite iš naujo pripildyti arba valyti talpyklų. Tuščios talpyklos turi būti pakartotinai panaudotos, perdirbtos 

grąžinamuoju būdų, pašalintos arba atiduotos rangovui, kuris atlieka tokius darbus ir turi atitinkamą licenciją, išduotą 

pagal galiojančius teisės aktus. Saugoti talpyklas nuo per didelio slėgio, nepjaustyti jų, nevirinti, nelituoti, negręžti, 

nešlifuoti, ir nelaikyti jų karštai. Saugoti nuo liepsnos, kibirkščių, statinės elektros bei kitų degimo šaltinių. 

 

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

 

Produktui netaikomi pavojingų krovinių vežimo (IMDG, IATA, ADR/RID) reikalavimai ir klasifikacija.  

  ADR – sausumos keliai, RID – geležinkelių keliai 

14.1. JT numeris Netaikoma 
14.2. Teisingas krovinio pavadinimas Netaikoma 
14.3. Klasė Netaikoma 
14.4 Klasifikacinos kodas Netaikoma 
14.5 Pakavimo grupė Netaikoma 
14.6 Pavojaus ženklai Netaikoma 
14.7 Specialios nuostatos Netaikoma 
14.8 Riboti ir nekontroliuojami kiekia Netaikoma 

14.9 
Transporto kategorija 

(apribojimo judėti tuneliu kodai) 

Netaikoma 

Tara 

14.10 Pakavimo instrukcijos Netaikoma 
14.11 Spec. pakavimo nuostatos Netaikoma 
14.12 Mišraus pakavimo nuostatos Netaikoma 
Specialiosios vežimo nuostatos 

14.13 Pakuotės Netaikoma 
14.14 Suverstinai Netaikoma 

14.15 
Pakrovimas, iškrovimas ir 

tvarkymas 

Netaikoma 

14.16 Eksplotacija Netaikoma 

 

IMDG Netaikoma 
EmS Netaikoma 
IATA Netaikoma 
Nesupakuotų krovinių vežimas pagal 

MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą 
Netaikoma 

 

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 

registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH); 

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 

mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP); 

2010 m. gegužės 20 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010; 

2015 m. gegužės 28 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2015/830 

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008; 

Direktyva 93/15/EEC, 1993 birželio 5 d. 

Direktyva 2012/18/EU, 2012 liepos 4d.  

„Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe ir darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis 

nuostatai“; 

„Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas“; 

„Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakavimo atliekų tvarkymo įstatymas“; 

„Atliekų tvarkymo taisyklės“; 

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR); 

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vandens keliais (IMDG); 
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Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo oro keliais (IATA); 

Europos atliekų katalogas (EWC); 

 

15.2. Cheminės saugos vertinimas: Pagal REACH reglamento 14 straipsnį cheminės saugos vertinimas neatliktas.  

 

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA 

 

16.1. Nuorodos į pakeitimus: Pateikta informacija atitinka REACH reglamentą Nr. 1907/2006EB su reglamento Nr. 

2015/830 pakeitimais. Peržiūrėta: 2016-05-06. Versija: 1 

 

16.2. Nustatyti naudojimo būdai, naudojimo aprašymas ir kategorijos: Produkto kategorija: PC35 atvirkštinės 

osmosės membranos ploviklis (taip pat ir tirpikliniai produktai), priemonė, apsauganti nuo užterštumo. 

 

16.3. Santrumpos ir akronimai  

ADR/RID Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais/geležinkeliais  

AP Apsauginės priemonės 

CAS Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba  

CLP Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008  

DNEL Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė  

EC50 Medžiagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos  

ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra  

EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas  

EWC Europos atliekų katalogas  

ERC Išsiskyrimo į aplinką kategorija 

H&S Sauga ir sveikata  

IARC – Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra 

IATA Tarptautinė oro transporto asociacija  

IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas  

IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis 

LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos  

MEASE Medžiagų poveikio vertinimas ir įvertinimas 

MS Valstybės narės 

NTP – Nacionalinė toksiškumo programa 

N/E – Neįtraukta 

OELV Ribinė vertė darbo aplinkoje  

OSHA – Saugos ir sveikatos darbe agentūra  

PBT Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška  

PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija 

PROC Proceso kategorija 

PC Cheminio produkto kategorija 

RE Pakartotinis poveikis  

REACH Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai  

SCOEL Cheminių veiksnių poveikio darbe mokslo komitetas  

SDL Saugos duomenų lapas  

SE Vienkartinis poveikis 

STP Nuotekų valymo įrenginiai  

SU Naudojimo sektorius 

STOT Specifinis toksiškumas konkrečiam organui  

TLV–TWA Slenkstinė ribinė vertė – vidutinė vertė per laiko intervalą  

TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis 

VLE–MP Poveikio ribinė vertė - vidutinė vertė mg/m3 oro  

vPvB Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos 

 

16.4. Naudoti šaltiniai  

http:///eippcb.jrc.es/reference/ 

http://echa.europa.eu 

http://www.sinlist.org/ 

http://www.subsport.eu/ 

http://www.dguv.de/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/index.jsp 

http://www.substitution-cmr.fr/ 

http://www.mdsystem.com 

http://www.infochema.lt 
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http://www.catsub.dk 

http://osha.europa.eu/en/topics/ds 

http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/index.htm 

http://chemija.gamta.lt/cms/index 

http://www.gamtostyrimai.lt/lt/pages/view/?id=2 

 

Taip pat: Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Švedijos cheminių 

medžiagų agentūros (KemI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), TOXNET duomenų bazių pateikti 

duomenys. 

 

16.5. Visos susijusios pavojingumo (H) frazės nurodytos 2 ir/ar 3 skirsniuose 

 

Odos ėsdinimas, 1 pavojaus kategorija H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 

Odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija H315 Dirgina odą 

Akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui, 

vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija 
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus 

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai, 1 

pavojaus kategorija 
H400 Labai toksiška vandens organizmams 

 

16.6. Atsakomybę ribojanti sąlyga 

Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma medžiagos/mišinio saugos duomenų lapo parengimo dieną ir yra tinkama, 

jei produktas yra naudojamas pagal nustatytas sąlygas ir paskirtį nurodytą ant pakuotės ar techninėje rekomendacijoje. 

Tai ne specifikacijos lapas, ir pateikti duomenys neturėtų būti laikomi techninėmis charakteristikomis. Informacija 

šiame medžiagos/mišinio saugos duomenų lape gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome patikimais. Tačiau informacija 

yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta 

tam tikra informacija ir padarytos išvados yra iš šaltinių, kitokių nei tiesioginiai pačios medžiagos/mišinio testų 

duomenys. Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės 

ribų ir apie juos mes galime nežinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome 

atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba 

utilizavimu. Jeigu produktas naudojamas, kaip komponentas kitame produkte, medžiagos saugos duomenų lapo 

informacija negali galioti. 
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1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS  

 

1.1. Produkto identifikatorius 

Produkto pavadinimas: ROPREP 
Produkto klasė: Valiklis, priemonė apsauganti nuo užterštumo 

 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nustatyti naudojimo būdai: Produkto kategorija: PC35 atvirkštinės osmosės membranos ploviklis (taip pat ir 

tirpikliniai produktai), priemonė, apsauganti nuo užterštumo. 
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nenaudoti ne pagal nurodytus naudojimo būdus ir paskirtį. 

 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Gamintojas: 

Romaco B.V. 

Edisonstraat 11, NL-3261 LD Oud Beijerland, Nyderlandai 

Tel. +31 186615244, faks. +31 186619385, el.paštas: info@rochem.nl 

Tiekėjas: 

UAB „Angis“ 

Taikos g., Tytuvėnai, Kelmės raj. sav. 

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas: saugosduomenulapai@gmail.com 

 

1.4. Pagalbos telefono numeris: 
1.    Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: +370 5 236 20 52, +370 687 53378 

2. El. paštas: info@tox.lt 

3. Interneto svetainė: www.tox.lt 

4. Bendras pagalbos telefonas: 112 

 

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI 

 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas (pagal Reglamentą (EB) 1272/2008): 

 

Pavojaus klasė 
Pavojaus 

kategorija 

Pavojingumo 

frazė 

Odos dirginimas 2 kategorija H315 

Akių dirginimas 2 kategorija H319 

 

2.2. Ženklinimo elementai (pagal Reglamentą (EB) 1272/2008): 

Pavojaus 

piktograma (os): 

GHS07  

  

Signalinis žodis: Atsargiai  

   

Pavojingumo 

frazė (s): 

H315 Dirginą odą 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 

 

Atsargumo frazės: 

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. 

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

P264 Po naudojimo gerai nusiplaukite rankas 

P280 mūvėkite apsaugines pirštines/dėvėkite apsauginius drabužius/naudokite akių apsaugą/veido apsaugą. 

P362 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant 

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra 

ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens 
P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją 
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P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų. 

 

2.3. Kiti pavojai:  

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: PBT: Netaikoma. vPvB: Netaikoma. 

 

3 skirsnis. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

 

3.2. Mišiniai 

Produktas yra cheminis mišinys 

Medžiagos pavadinimas / 

REACH registracijos Nr. 
CAS / EC Nr. Klasifikavimas pagal reglamentą EB Nr.1272/2008 m. d. % 

Maleino rūgšties 

kopolimeras 
113221-69-5 

Metalų ėsd. 1 kat., H290 

Odos dirg. 2 kat., H315 

Akių dirg. 2 kat., H319 

10-25 

Fosfinokarboksilo rūgštis 71050-62-9 Neklasifikuojama 10-20 

1 hidroksietilidenas – 1, 1-

difosfono rūgštis 
2809-21-4 Neklasifikuojama   3,5-25 

Pilnas tekstas, susijęs su pavojingumo (H) frazėmis pateikiamas 16.5. skirsnyje. 

 

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS  

 

4.1. Pirmos pagalbos priemonių aprašymas: 

Įkvėpus: išvesti nukentėjusį į gryną orą. Kūno padėtis turi būti tokia, kad būtų galima laisvai ir lengvai kvėpuoti. 

Pašalinti kvėpavimui trukdančius drabužius (skareles, kaklajuostes ir pan.). Jei žmogus neteko sąmonės, paguldykite jį 

ant šono ir vežkite pas gydytoją. 

Patekus ant odos: nuplauti tekančiu vandeniu, naudojant atitinkamas plovimo priemones (muilas, kūno prausiklis, kt.). 

Ilgalaikis, pastovus kontaktas su produktu gali sudirginti odą. Atsiradus simptomams, kreiptis į odos gydytoją. 

Patekus į akis: netrinti akių, palenkus galvą, plačiai atverti vokus ir nedelsiant gausiai praskalauti/praplauti vandeniu, 

taip pat po akių vokais. Esant galimybei išsiimti kontaktinius lęšius ir vėl praskalauti/praplauti vandeniu. Skalauti/plauti 

ne mažiau kaip 15 minučių. Susisiekti su profesiniu medicinos specialistu arba kreiptis į akių gydytoją. 

Prarijus: rekomenduojama kreiptis medicininės pagalbos. Patekus į burną, kruopščiai išplauti/išskalauti vandeniu, kol 

nesijaus produkto skonio ir gerti daug vandens. 

 

4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir požymiai:  

Akys: dirginimas, skausmas, paraudimas, ašarojimas, pablogėjęs matomumas, padidėjęs jautrumas šviesai, paakių 

patinimas. 

Nurijus: pykinimas, galvos svaigimas, silpnumas, virškinamojo trakto dirginimas, viduriavimas.  

Oda: odos dirginimas, paraudimas, perštėjimas, niežėjimas, išbėrimas.  

Įkvėpus: galvos skausmas, svaigimas, pykinimas, kosulys. 

 

4.3. Nurodymai skubiai medicinos pagalbai ir specialiam gydymui: Specialus gydymas nereikalingas. Gydymas 

simptominis, priežiūra nereikalinga, galimas ilgalaikis/tęstinis poveikis. Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti po 

keleto valandų, todėl medicininis stebėjimas rekomenduojamas mažiausiai 48 valandas po nelaimingo atsitikimo. 

 

5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

 

5.1. Gaisro gesinimo priemonės: 

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: CO2, milteliai arba purškiamas vanduo. Didesnes liepsnas gesinkite alkoholiui 

atspariomis putomis. 

Netinkamos priemonės: stipri vandens srovė 

 

5.2. Medžiagos ar mišinio keliamas ypatingas pavojus: gaisro metu gali susidaryti kenksmingos/dirginančios 

dujos/garai. Stengtis neįkvėpti dujų/garų. 

 

5.3. Nurodymai gaisrą gesinantiems asmenims:  

Apsauginė įranga: Būtina dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti kvėpavimo aparatą su oro tiekimu. Gaisrininkai 

privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu su visa veidą dengiančią kauke, 
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užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius 

batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose. 

 

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

 

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Naudoti asmenines apsaugos priemones, aprašytas 8 skirsnyje ir 

laikytis 7 skirsnio saugos reikalavimų. 

 

6.1.2. Pagalbos teikėjams: Produktui išsiliejus sustabdyti darbus, evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius 

žmones. Saugotis, kad nepatektų į akis, neįkvėpti, vengti ilgalaikio, tiesioginio produkto kontakto su oda.  

 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenis, drenažo 

sistemas. Vengti išsiliejimo į aplinką. 

 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės: Užtikrinti vėdinamą patalpose, sustabdyti išsiliejimą, išsiliejusį 

kiekį sugerti smėliu, žvyru, universaliu rišikliu arba pjuvenomis sudėti į tinkamą, pažymėtą, sandariai užsidarančią tarą 

ir pašalinti pagal šalies teisės aktų reikalavimus (13 skirsnis). Užterštus paviršius gausiai nuplauti vandeniu. 

Susidariusius valymo tirpalus surinkti. Pašalinti pagal teisės aktų reikalavimus. Neleisti patekti į nutekamuosius 

vamzdžius, vandentakius, rūsius, kitas uždaras patalpas. Produktui patekus į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius 

vandenis, išsiliejus dideliais kiekiais ir/ar dideliam plote – informuoti atitinkamas institucijas.  

 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: Informacija apie saugų naudojimą ir sandėliavimą pateikiama 7 skirsnyje; Informacija 

apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skirsnyje; Informacija apie medžiagos utilizavimą pateikiama 13 skirsnyje. 

 

7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

 

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės 

7.1.1. Informacija dėl saugaus naudojimo: Laikytis 8 skirsnyje nurodytų rekomendacijų; utilizuoti pagal 6.3 ir 13 

skirsnių nurodymus. 

 

Informacija dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo: Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, saugoti nuo karščio/šalčio 

poveikio, kibirkščių ir liepsnos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Gaisro atveju tarą vėsinti purškiant vandeniu. 

Gesintuvus laikyti lengvai prieinamose vietose.  

 

Aerozolių ir dulkių susidarymo prevencijos priemonės: Vengti didelės garų koncentracijos susidarymo ore. Naudoti 

tinkamas asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje.  

 

Aplinkos apsaugos priemonės: Specialiosios priemonės netaikomos. Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar 

paviršinius/gruntinius vandenis, drenažo sistemas, dirvožemį. 

 

7.1.2. Informacija dėl darbo higienos: Naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti. Plauti rankas prieš pertraukas ir po 

darbo su produktu. Rekomenduojama vengti ilgalaikio/pastovaus kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpti, nepraryti ir 

negerti. 

 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Sandėliams ir talpoms taikomi reikalavimai: Sandėliuoti sandariai uždarytose talpyklose, sausoje, vėsioje, vaikams 

neprieinamoje vietoje, atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų. Sandėliavimo vietoje, panaudojimui turi būti 

paruošta absorbcinė medžiaga įvykus produkto išsiliejimui. Gesintuvai ir/ar kitos gaisro gesinimui skirtos priemonės 

turi būti lengvai ir greitai pasiekiamos. Talpos turi būti sandarios, atsparios produkto poveikiui.  

  

Nuorodos dėl netinkamo laikymo vienoje bendroje saugykloje: Saugoti nuo užšalimo, taip pat vengtinas sąlytis su 

kitomis nesupakuotomis cheminėmis medžiagomis. 

 

Kita informacija apie saugojimo sąlygas: užtikrinti, kad neišsilietų ir nepasklistų net ir nedidelis kiekis produkto. 

Likučių negalima pilti atgal į pakuotes. Nešalinti į sąvartynus ir/ar į kanalizacijos vamzdžius. 

 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): Ploviklis. 
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8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA) 

 

Naudojant apsaugines priemones (AP) turi būti įgyvendinamos papildomos priemonės: darbo trukmė (poveikio trukmė) 

turėtų atspindėti papildomą fiziologinį darbuotojo stresą dėl naudojamų AP. Be to, laikoma, kad, naudojant tam tikras 

AP, sumažėja darbuotojo gebėjimai naudoti įrankius ir bendrauti. Dėl šių priežasčių, darbuotojas turėtų būti: sveikas 

(ypač atsižvelgiant į sveikatos problemas, kurios gali turėti įtakos AP naudojimui) ir turi būti užtikrintas 

nepralaidumas/sandarumas tarp kūno ir AP (atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip randai, plaukuotumas ir kt.).  

Darbdavys ir savarankiškai dirbantys asmenys teisiškai atsako už AP išdavimą ir valdymą tinkamai jas panaudojant 

darbo vietose. Todėl jie turėtų apibrėžti ir dokumentuoti tinkamą AP naudojimo politiką, įskaitant darbuotojų mokymą.  

 

8.1. Kontrolės parametrai 

Ribotų verčių sudėtinės dalys, kurių kiekį būtina kontroliuoti darbo vietoje: netaikoma 

Papildoma informacija: sudarymo metu buvo remiamasi galiojančiais sąrašais 

 

8.2. Poveikio kontrolė 

 

8.2.1. Informacija apie techninės įrangos pritaikymą: poveikis: darbo trukmė neribojama (iki 480 minučių per 

pamainą, 5 pamainos per savaitę). Kad koncentracija ore būtų mažesnė už leistinus ribinius poveikio dydžius, naudoti 

tinkamą ištraukiamąją ventiliaciją. rekomenduojama pasirūpinti, kad šalia darbo vietų būtų įranga akims plauti. 

 

8.2.2. Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės: darbo metu, vengti tiesioginio kontakto su produktu. Dėvėti 

asmenines apsaugos priemones. Nevalgyti, negerti, nerūkyti, darbo vietoje, kad produktas nepatektų ant odos, į burną ar 

akis. Prieš pertraukas ir po darbo privaloma nusiprausti naudojant atitinkamas priemones (muilas, kt.). rekomenduojama 

naudoti anti-statinius drabužius, apsauginius akinius, pirštines, batus. Baigus darbą nusirengti užterštus/nešvarius 

drabužius, nusiauti batus, nusiimti akinius, kitus užterštus daiktus ir kruopščiai juos išvalyti/išplauti atitinkamomis 

plovimo/ skalbimo priemonėmis (milteliai ar kt.) prieš juos naudojanti kitą kartą. 

 

Akių/veido apsauginės priemonės 

 Dirbant su produktu naudoti hermetiškus apsauginius akinius, apsauginį skydelį (DIN EN 166). Saugotis, kad 

produktas nepatektų į akis. 

 

Rankų apsauginės priemonės 

 Dėvėti nepralaidžias, atsparias dilimui ir šarmams/rūgštims apsaugines pirštines (DIN EN 374). Medžiaga, iš 

kurios pagamintos pirštinės, turi būti atspari produkto poveikiui. Tinkama medžiaga, kaip apsauga nuo tiškalų, 

trumpalaikių ekspozicijų atveju, apsauginėms pirštinėms pagal LST EN 374-3: 2004 – fluorinta guma. Pirštinių storis 

turėtų būti ne mažiau nei 0,4 mm. Pirštines dėvėti atsižvelgiant į maksimalų dėvėjimo laikotarpį, medžiagos 

prasiskverbimo laiką, difuziją ir degradaciją. Ilgalaikiam/pastoviam naudojimui tinkama medžiaga butilas (nitrilinė 

guma) – medžiagos storis 0,6 – 0,8 mm, prasiskverbimo laikas > 480 min. Suteptas apsaugines pirštines 

rekomenduojama nedelsiant pakeisti.  

 

Odos apsauga 

 Dėvėti visa pėdą dengiančius batus, drabužius ilgomis rankovėmis. Rekomenduojama dėvėti antistatinius 

apsauginius rūbus, (EN 340) arba bent jau medvilninius, neįsielektrinančius darbo drabužius. Stengtis, kad produktas 

nepatektų į batus. Kūno apsaugos priemones pasirinkti atsižvelgiant į pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo 

vietoje. 

 

 

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės 

  Rekomenduojama naudoti individualias kvėpavimo apsaugos priemones esant nepakankamam vėdinimui, 

produkto garų ar rūko susidarymo didelei tikimybei arba ilgalaikiam poveikiui. Naudoti kaukes arba puskaukes su filtru, 
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apsaugančiu nuo organinių dujų, garų ar aerozolių (filtras P2, klasė A2 pagal LST EN 143), arba filtruojamąsias 

puskaukes su vožtuvais apsaugai nuo dujų (FFP2 pagal LST EN 149). 

 

Apsauga nuo terminių pavojų: įprastos atsargumo priemonės dirbant su cheminiais mišiniais.  

 

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos ir gamybinės irangos, kad būtų užtikrintas jų 

atitikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisija iki priimtino lygio, 

gali tekti įrengti garų filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą. 

Oras: produkto dalelių poveikio aplinkos orui kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis esama bendrąja dulkių dalelių 

emisijos skaičiavimo metodika ir nustatytais teisės aktais. 

Vanduo: neplauti produkto į nuotėkų sistemas, paviršinius/gruntinius vandenis, vandens drenažo sistemas.  

Dirvožemis ir sausumos aplinka: neleisti patekti į aplinką.  

 

9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Forma:  Skystis 

Spalva:  balta 

Kvapas:  specifinis 

pH vertė prie 20°C:  5 

Lydymosi temperatūra:  -5°C 

Virimo temperatūra:  101°C 

Pliūpsnio temperatūra  netaikoma 

Sprogumo pavojus:  produktas nekelia sprogimo pavojaus 

Garų slėgis prie 20°C:  20 hPa 

Tankumas prie 20°C:  1,15 g/cm 

Tirpumas/susimaišymas su vandeniu:  visiškai susimaišo 

Klampumas  

Dinaminis prie 20°C:  15 mPas 

Organiniai tirpikliai:  0,0% 

Kietųjų medžiagų kiekis:  30,0% 

 

9.2. Kita informacija: nėra kitos susijusios informacijos 

 

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS  

 

10.1. Reaktingumas: Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis. 

10.2. Cheminis stabilumas: Stabilus esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.  

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis, pavojingų reakcijų 

nesusidaro. 

10.4. Vengtinos sąlygos: Drėgmė, užteršimas degiomis medžiagomis, šarmais, stipriomis rūgštimis, oksidatoriais, 

aukšta/žema temperatūra, karščio/šalčio šaltiniai, atvira ugnis, įkaite/karšti paviršiai, užšalimas. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos: sprogstamos, oksiduojančios, degios, ėsdinančios, šarminės/bazinės medžiagos. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Degimo produktai. 

 

11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip toksiškas/kenksmingas prarijus.  

LD/LC50 vertės susijusios su klasifikacija: 

113221-69-5 maleino rūgšties kopolimeras, fosfinokarboksilo rūgštis ir 1-hidroksietilidenas-1, 1-difosfono rūgštis 

Per burną: LD50 2400 mg/kg (žiurkė) 

Odos/ akių ėsdinimas:  produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip ėsdinantis/ smarkiai pažeidžiantis 

odą/ akis.  

Odos/ akių dirginimas: produktas, pagal nustatytus kriterijus klasifikuojamas kaip dirginantis odą/akis. Dirginančių 

odą/akis sudedamųjų dalių ribinės koncentracijos atitinka nustatytus klasifikavimo kriterijus ir jų koncentracijų ribas.  
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Odos jautrinimas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip jautrinantis odą. 

Kvėpavimo takų jautrinimas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip jautrinantis kvėpavimo 

takus. 

 

Mutageninis poveikis: produktas, neklasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus kaip mutageninis. 

Toksiškumas reprodukcijai: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai.  

Kancerogeniškumas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip kancerogenas.  

Toksiškumas vystymuisi: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip toksiškas vystymuisi. 

 

STOT SE: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui kai 

yra vienkartinis poveikis.  

STOT RE: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui kai 

veikia ilgai arba kartotinai (prarijant, įkvepiant). 

 

Aspiracijos pavojus: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip keliantis aspiracijos pavojų. 

Atitinkamų sudedamųjų dalių ribinės koncentracijos neatitinka nustatytų klasifikavimo kriterijų ir jų koncentracijų ribų.  

 

 

12 skirsnis: EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

12.1. Ekotoksiškumas 
Ūmus ekotoksiškumas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas/kenksmingas 

vandens organizmams.  

Lėtinis ekotoksiškumas: produktas, pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip lėtinio 

toksiškumo/kenksmingumo vandens organizmams, nesukelia ilgalaikio poveikio.  

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: produktas vidutiniškai/dalinai biologiškai skaidosi, tačiau tikslus produkto 

patvarumas ir skaidomumas nenustatyti. 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: tikslus produkto bioakumuliacijos potencialas nenustatytas, bet numatomai 

produktas neturi bioakumuliacijos sąvybių.  

12.4. Judumas dirvožemyje: tiklsus produkto judumas dirvožemyje nenustatytas.  

12.5. PBT IR vPvB vertinimo rezultatai: PBT: netaikoma; vPvB: netaikoma. 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: Pagal Vokietijos reglamentus (savarankiškas įvertinimas) Vandens užterštumo 

klasė 1 silpnai teršiantis vandenį. Neleisti produktui patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ar nuotekų sistemą.  

 

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Rekomendacijos: Negalima šalinti į nuotėkų sistemas, paviršinius/gruntinius vandenis, vandens drenažo sistemas. 

Surinkti išsiliejusį produktą. Surinktą produktą sudėti į talpyklas ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais 

(Atliekų tvarkymo taisyklės, EWC). Nemesti kartu su buitinėm atliekom.  

Neleidžiama išmesti atliekų arba tuščios taros į aplinką, neatlikus būtinų veiksmų, siekiant pašalinti jų kenksmingą 

poveikį aplinkai. Cheminės medžiagos bei užterštos taros šalinimo būdai turi atitikti galiojančias „Pavojingų atliekų 

tvarkymo taisykles“.  

Produkto atliekos tvarkomos pagal tarptautinius, nacionalinius reikalavimus ir vietos valdžios patvirtintas taisykles. 

Tvarkant atliekas, būtina įvertinti jų pavojingumą ir imtis atitinkamu saugos priemonių, pasirūpinti produkto ženklinimu 

ir informacija. Sandėliuoti talpas ir perduoti licencijuotiems perdirbėjams pagal galiojančias Atliekų tvarkymo taisykles. 

Atliekų tvarkymo kodas: 20 01 15 

Užteršta pakuotė.  

Visiškai ištuštinti pakuotę ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais (Atliekų tvarkymo taisyklės, EWC). 

Pakuotė gali būti perdirbama, su sąlyga, kad joje nebūtų neišpilto produkto. 

Pakuotės atliekų tvarkymo kodas: 15 01 02 

Įspėjimas: tuščiose talpyklose gali būti medžiagų likučių, kurie yra pavojingi. Neturėdami tinkamų nurodymų 

nebandykite iš naujo pripildyti arba valyti talpyklų. Tuščios talpyklos turi būti pakartotinai panaudotos, perdirbtos 

grąžinamuoju būdų, pašalintos arba atiduotos rangovui, kuris atlieka tokius darbus ir turi atitinkamą licenciją, išduotą 

pagal galiojančius teisės aktus. Saugoti talpyklas nuo per didelio slėgio, nepjaustyti jų, nevirinti, nelituoti, negręžti, 

nešlifuoti, ir nelaikyti jų karštai. Saugoti nuo liepsnos, kibirkščių, statinės elektros bei kitų degimo šaltinių. 
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
 

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento 

(EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus  

Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 

2015/830 reikalavimus 

 

Pildymo data: 2015-11-30 

Paskutinio atnaujinimo data: 2016-05-06 

Versija: 1 

Mišinys: Ploviklis ROPREP Puslapis 7 iš 9  

 
14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

 

Produktui netaikomi pavojingų krovinių vežimo (IMDG, IATA, ADR/RID) reikalavimai ir klasifikacija.  

  ADR – sausumos keliai, RID – geležinkelių keliai 

14.1. JT numeris Netaikoma 
14.2. Teisingas krovinio pavadinimas Netaikoma 
14.3. Klasė Netaikoma 
14.4 Klasifikacinos kodas Netaikoma 
14.5 Pakavimo grupė Netaikoma 
14.6 Pavojaus ženklai Netaikoma 
14.7 Specialios nuostatos Netaikoma 
14.8 Riboti ir nekontroliuojami kiekia Netaikoma 

14.9 
Transporto kategorija 

(apribojimo judėti tuneliu kodai) 

Netaikoma 

Tara 

14.10 Pakavimo instrukcijos Netaikoma 
14.11 Spec. pakavimo nuostatos Netaikoma 
14.12 Mišraus pakavimo nuostatos Netaikoma 
Specialiosios vežimo nuostatos 

14.13 Pakuotės Netaikoma 
14.14 Suverstinai Netaikoma 

14.15 
Pakrovimas, iškrovimas ir 

tvarkymas 

Netaikoma 

14.16 Eksplotacija Netaikoma 

 

IMDG Netaikoma 
EmS Netaikoma 
IATA Netaikoma 
Nesupakuotų krovinių vežimas pagal 

MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą 
Netaikoma 

 

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 

registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH); 

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 

mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP); 

2010 m. gegužės 20 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010; 

2015 m. gegužės 28 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2015/830 

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008; 

Direktyva 93/15/EEC, 1993 birželio 5 d. 

Direktyva 2012/18/EU, 2012 liepos 4d.  

„Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe ir darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis 

nuostatai“; 

„Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas“; 

„Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakavimo atliekų tvarkymo įstatymas“; 

„Atliekų tvarkymo taisyklės“; 

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR); 

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vandens keliais (IMDG); 

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo oro keliais (IATA); 

Europos atliekų katalogas (EWC); 

 

15.2. Cheminės saugos vertinimas: Pagal REACH reglamento 14 straipsnį cheminės saugos vertinimas neatliktas.  

 

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA 
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
 

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento 

(EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus  

Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 

2015/830 reikalavimus 

 

Pildymo data: 2015-11-30 

Paskutinio atnaujinimo data: 2016-05-06 

Versija: 1 

Mišinys: Ploviklis ROPREP Puslapis 8 iš 9  

 
 

16.1. Nuorodos į pakeitimus: Pateikta informacija atitinka REACH reglamentą Nr. 1907/2006EB su reglamento Nr. 

2015/830 pakeitimais. Peržiūrėta: 2016-05-06. Versija: 1 

 

16.2. Nustatyti naudojimo būdai, naudojimo aprašymas ir kategorijos: Produkto kategorija: PC35 atvirkštinės 

osmosės membranos ploviklis (taip pat ir tirpikliniai produktai), priemonė, apsauganti nuo užterštumo. 

 

16.3. Santrumpos ir akronimai  

ADR/RID Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais/geležinkeliais  

AP Apsauginės priemonės 

CAS Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba  

CLP Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008  

DNEL Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė  

EC50 Medžiagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos  

ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra  

EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas  

EWC Europos atliekų katalogas  

ERC Išsiskyrimo į aplinką kategorija 

H&S Sauga ir sveikata  

IARC – Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra 

IATA Tarptautinė oro transporto asociacija  

IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas  

IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis 

LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos  

MEASE Medžiagų poveikio vertinimas ir įvertinimas 

MS Valstybės narės 

NTP – Nacionalinė toksiškumo programa 

N/E – Neįtraukta 

OELV Ribinė vertė darbo aplinkoje  

OSHA – Saugos ir sveikatos darbe agentūra  

PBT Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška  

PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija 

PROC Proceso kategorija 

PC Cheminio produkto kategorija 

RE Pakartotinis poveikis  

REACH Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai  

SCOEL Cheminių veiksnių poveikio darbe mokslo komitetas  

SDL Saugos duomenų lapas  

SE Vienkartinis poveikis 

STP Nuotekų valymo įrenginiai  

SU Naudojimo sektorius 

STOT Specifinis toksiškumas konkrečiam organui  

TLV–TWA Slenkstinė ribinė vertė – vidutinė vertė per laiko intervalą  

TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis 

VLE–MP Poveikio ribinė vertė - vidutinė vertė mg/m3 oro  

vPvB Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos 

 

16.4. Naudoti šaltiniai  

http:///eippcb.jrc.es/reference/ 

http://echa.europa.eu 

http://www.sinlist.org/ 

http://www.subsport.eu/ 

http://www.catsub.dk 

http://osha.europa.eu/en/topics/ds 

http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/index.htm 

http://www.dguv.de/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/index.jsp 

http://www.substitution-cmr.fr/ 

http://www.mdsystem.com 

http://www.infochema.lt 

http://chemija.gamta.lt/cms/index 

http://www.gamtostyrimai.lt/lt/pages/view/?id=2 

 

Taip pat: Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Švedijos cheminių 

medžiagų agentūros (KemI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), TOXNET duomenų bazių pateikti 

duomenys. 
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
 

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento 

(EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus  

Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 

2015/830 reikalavimus 

 

Pildymo data: 2015-11-30 

Paskutinio atnaujinimo data: 2016-05-06 

Versija: 1 

Mišinys: Ploviklis ROPREP Puslapis 9 iš 9  

 
 

16.5. Visos susijusios pavojingumo (H) frazės nurodytos 2 ir/ar 3 skirsniuose 

 

Metalų korozija, 1 pavojaus kategorija H290 Gali ėsdinti metalus 

Odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija H315 Dirgina odą 

Akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 

 

16.6. Atsakomybę ribojanti sąlyga 

Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma medžiagos/mišinio saugos duomenų lapo parengimo dieną ir yra tinkama, 

jei produktas yra naudojamas pagal nustatytas sąlygas ir paskirtį nurodytą ant pakuotės ar techninėje rekomendacijoje. 

Tai ne specifikacijos lapas, ir pateikti duomenys neturėtų būti laikomi techninėmis charakteristikomis. Informacija 

šiame medžiagos/mišinio saugos duomenų lape gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome patikimais. Tačiau informacija 

yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta 

tam tikra informacija ir padarytos išvados yra iš šaltinių, kitokių nei tiesioginiai pačios medžiagos/mišinio testų 

duomenys. Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės 

ribų ir apie juos mes galime nežinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome 

atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba 

utilizavimu. Jeigu produktas naudojamas, kaip komponentas kitame produkte, medžiagos saugos duomenų lapo 

informacija negali galioti. 
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Produkto pavadinimas: „Airborne 10 Odourless“ 
Versija 04, 2019-01-16 

1 lapas iš 4 
Produkto saugos duomenų lapas 

 

 

1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės identifikavimas 

Medžiagos identifikavimas: Airborne 10 Odourless 

Bendrovės identifikavimas: „APPS UK Ltd“ 
Unit 3, Paisley Works 
14 Windover Road 
Huntingdon , PE29 7EB 

 
Pagalbos tarnybos numeris: Tel. 01480 458 888 

 
Tarptaut. k. +44 

2. Galimi pavojai 
 
Nepageidaujamas poveikis sveikatai (H kategorija) nekenksminga 

3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
 
Airborne 10 yra tam tikras aktyviosios paviršiaus medžiagos ir kitų nekenksmingų produktų 
mišinys. 

CAS Nr. netaikoma JT Nr. netaikoma 
4. Pirmosios pagalbos priemonės 

 
PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS TURINT SĄLYTĮ SU KONCENTRATU: 

 
Įkvėpus: Nėra 

 
Patekus į akis:  Plauti akis dideliu kiekiu švaraus vandens. Jei simptomai 

nesiliauna, kreiptis į gydytoją. 
 

Patekus ant odos: Nuplauti švariu vandeniu. 
 

Prarijus:  Gerti daug gėlo vandens. Jei simptomai 
nesiliauna, kreiptis į gydytoją. 

 
Papildoma informacija Airborne 10 klasifikuojama kaip nekenksminga medžiaga, jokių 

specialių reikalavimų nėra. 
5. Priešgaisrinės priemonės 

 
Nedegi, nėra aptinkamos procentinės ASR ar VSR 

Gesinimo priemonės: Tinka visos gesinimo priemonės 

Degimo produktai: Anglies, vandenilio ir azoto oksidai 
 
Atsargumo priemonės: Naudokite autonominį kvėpavimo aparatą 
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Produkto pavadinimas: „Airborne 10 Odourless“ 
Versija 04, 2019-01-16 

2 lapas iš 4 
Produkto saugos duomenų lapas 

 

 

6. Avarijų likvidavimo priemonės 
 
Likvidavimas išsiliejus: Išsiliejusi medžiaga gali būti slidi. Nuplauti žarna dideliu kiekiu 

švaraus vandens. Jokių kitų veiksmų imtis nereikia. 
 
Koncentruota medžiaga: Neleisti patekti į požeminius paviršiaus vandenis ar lietaus 

kanalizaciją. 
7. Tvarkymas ir sandėliavimas 

 
Tvarkymas: Įprasti pramoniniai standartai 

 
Sandėliavimas: Aplinkos temperatūra: Min. 0 oC. Maks. 25 oC. 

Laikyti vėsioje sausoje vietoje originalioje arba kitoje 
plastikinėje talpykloje. 

8. Poveikio kontrolės priemonės ir asmens apsauga 
 
Kvėpavimo takų apsauga: Nereikalinga 

 
Akių apsauga: Vengti patekimo į akis 

 
Rankų apsauga: Dirbant su koncentratu mūvėti pirštines 

 
Kita: 

 
Darbo higiena: Jokių specialių atsargumo priemonių nereikia 

 
Gaisro ir sprogimo pavojus: Netaikoma 

9. Fizinės ir cheminės savybės 
 
Forma: Skystis 

 
Spalva: Skaidri 

 
Kvapas: Bekvapė 

 
Agregatinės būsenos pokyčiai: Nėra 
Tankis / tūrinis tankis: 0,9996–1,0006, esant 20 oC temperatūrai (H20=1) 
Garų slėgis: 
Klampumas: 
Tirpumas: Visiškai ištirpsta vandenyje 
pH vertė: 6,8 
Pliūpsnio temperatūra: Nedegi 
Užsidegimo temperatūra: Nenustatyta 
Sprogimo ribos: Nenustatyta 
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Produkto pavadinimas: „Airborne 10 Odourless“ 
Versija 04, 2019-01-16 

3 lapas iš 4 
Produkto saugos duomenų lapas 

 

 

10. Stabilumas ir reaktingumas 
 

Terminis skilimas: Netaikoma 
Pavojingos šiluminės reakcijos: Netaikoma 

 
Skilimo produktai: Anglies, vandenilio ir azoto oksidai 
Pavojingos reakcijos: Netaikoma 

11. Toksikologinė informacija 
 

Įkvėpus: Žinomų ar tikėtinų reakcijų nėra 
 

Toksiškumas prarijus: 1. D50: daugiau nei 15 g / kg 
 

Toksiškumas per odą: Žinomų ar tikėtinų reakcijų nėra 
 

Patekus odos ar į akis: Koncentratas gali truputį sudirginti, bet dirginimas nežymus, todėl 
jo į ženklinimą įtraukti nereikia. 

 
Mutageniškumas: Žinomų ar tikėtinų reakcijų nėra 

 
Kancerogeniškumas: Nekancerogeninė 

12. Ekologinė informacija 
 

Toksiškumas žuvims: Netaikoma 
 

Toksiškumas bestuburiams: Netaikoma 
 

Biologinis skaidomumas: Visiškai bioskaidi 
 

Bioakumuliacijos potencialas: Potencialas nėra tikėtinas 

13. Atliekų tvarkymas 
 

Neišleisti koncentrato tiesiai į vandens telkinius 

14. Informacija apie gabenimą 
 

Neįtraukta  pavojingų medžiagų sąrašą 

15. Informacija apie reglamentavimą 
 

Klasifikavimas ir ženklinimas pagal Direktyvą 67/548/EEB su pakeitimais. 
 

Nepavojinga:  Nereikia jokių simbolių ar signalinių žodžių. Kaip ir visas chemines 
medžiagas, laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
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Produkto pavadinimas: „Airborne 10 Odourless“ 
Versija 04, 2019-01-16 

4 lapas iš 4 
Produkto saugos duomenų lapas 

 

 

NEMAIŠYTI SU KITOMIS CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS 
 

Oro užteršimo ribos: JK Sveikatos ir saugos vykdomoji įstaiga nenustatė 
16. Kita informacija 

 
Šis produktas skirtas oro kvapams pašalinti. Dėl naudojimo būdų žr. techninių duomenų lapą. Turi 
būti naudojama tik patvirtinta purškimo įranga. Ją reikia reguliariai tikrinti ir prižiūrėti, kad veiktų 
tinkamai. To nedarant gali atsirasti šlapių ir slidžių vietų. 

17. Nuorodos 
 

„United States Testing Company Inc.“ toksikologinė ataskaita 1993 m. gegužės 24 d. 

SVARBI PASTABA 
 

Ši informacija pagrįsta mūsų turimomis žiniomis. Ji yra teisinga ir skirta tik produktui apibūdinti 
sveikatos, saugos ir aplinkosaugos aspektais. Ši informacija turi būti naudojama kartu su 
instrukcijomis, pateiktomis cheminės medžiagos ir įrangos etiketėse. Darbdavio pareiga – 
užtikrinti, kad visi asmenys, turintys sąlytį su šiuo produktu, turėtų prieigą prie šiame dokumente 
pateiktos informacijos ir apie ją žinotų. Šis duomenų lapas nėra atitikties Sveikatos ir saugos 
darbe įstatymui arba COSHH nuostatoms garantija. 
Kadangi naudojimo sąlygų negalime kontroliuoti, visos rekomendacijos ar pasiūlymai pateikiami 
nesuteikiant jokios garantijos ir „APPS UK Ltd“ neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar 
žalą, kilusius šią informaciją naudojant. Klientai turi priimti savarankiškus sprendimus. 
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SIA “Baltic Probiotics” 
PVN reģ. nr. LV42103066259 
Adrese: Ceptuve, Rucavas pag.,  
Rucavas nov., LV-3477 
Banka: AS DNB banka 
Konts: LV31RIKO0002930154013 

Tālr.: +371 266 55478 
E-pasts: balticprobiotics@gmail.com 
Mājas lapa: www.balticprobiotics.lv 
 

 
MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 

Data: 2018.06.12. 

 

ProbioStopOdor yra natūralus biologinis kvapo reduktorius, kurio sudėtyje yra naudingi mikroorganizmai, 
enzimai ir antioksidantai, jis yra visiškai saugus žmonėms, gyvūnams ir augalams. 

1. Pavojai: 
• Gaisro ir sprogimo pavojus  – nėra; 
• Pavojus sveikatai – nepavojingas žmonėms, gyvūnams ar  augalams; 
• Kancerogeninis poveikis – nėra; 
• Pavojus aplinkai ir ozono sluoksniui  – nėra. 

2. Pirmoji pagalba: 
• Patekus į akis: praplaukite akis dideliu kiekiu vandens; 
• Prarijus: nedelsiant praskalaukite burną vandeniu; 
• Kontaktas su oda: nuplaukite muilu ir vandeniu. 

3. Išsiliejimo arba nutekėjimo atveju: 
• Išvalykite paveiktą vietą vandeniu; 
• Kitos saugos priemonės nėra būtinos. 

4. Priežiūra ir laikymas: 
• Laikyti ir transportuoti 5º – 50º C temperatūroje;  
• Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių; 
• Laikyti talpas uždarytomis, kai nenaudojama; 
• Rekomenduojama laikyti originalioje pakuotėje; 
• Laikyti švariose, sausose vietose, toliau nuo liepsnos šaltinių, apsaugotose nuo visų 

nuodingų ir pavojingų medžiagų. 
5. Asmeninė apsauga: 

• Kvėpavimo priemonių/ventiliacijos reikalavimai – nereikalaujama; 
• Akių apsaugos priemonės – nereikalaujama; 
• Odos apsaugos priemonės – nereikalaujama. 

6. Fizinės ir cheminės savybės: 
• Tirpumas vandenyje: produktas yra 100% tirpus vandenyje; 
• spalva: tamsiai rudas skystis; 
• Kvapas: salsvas, fermentinis; 
• pH: 3.5 ± 0.2. 

7. Toksikologinė informacija: 
• Produktas nėra toksiškas žmonėms, gyvūnams ir augalams. 
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9 PRIEDAS 

SĄVARTYNO FILTRATO VALYMO IR 

INFILTRACIJOS SISTEMOS SCHEMOS 

  



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

408
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ŪKINĖS VEIKLOS ATITIKTIES GPGB ĮVERTINIMAS 

  



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

 Į 2021-11-15 Nr. (1.10)-2R-1144  UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
centras“ 
el. p. kratc@kratc.lt

Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos
el. p. info@aad.am.lt

SPRENDIMAS 
DĖL UAB „KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“  
TIPK LEIDIMO NR. T-KL.2-11/2015 SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO IR GPGB 

ATNAUJINIMO
2021-12-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija priimanti sprendimą dėl 
leidimo pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 92.2 papunkčiu ir siekdama 
užtikrinti, kad įrenginys atitiktų pagal geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB) išvadas 
nustatytas leidimo sąlygas, peržiūrėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 
Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio (toliau – Klaipėdos RATC), esančio 
Ketvergių g. 2a, Dumpių g., Klaipėdos raj., Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. 
T-KL.2-11/2015 (toliau – TIPK leidimas) nustatytas sąlygas.  Atsižvelgiant į tai, kad 2021-11-15 
raštu Nr. (1.10)-2R-1144  „Dėl pateiktos informacijos“ pateiktoje paraiškoje nustatytos sąlygos 
atitinka 2018-08-10 įsigaliojusį Europos Sąjungos (toliau – ES) komisijos įgyvendinimo sprendimą 
Nr. 2018/1147, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos  
GPGB išvados dėl atliekų apdorojimo įrenginių, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos įstatymo 191 straipsnio 13 dalimi ir TIPK taisyklių 97.3 papunkčiu priėmė sprendimą, 
kad TIPK leidimo keisti nereikia, tačiau turi būti atnaujintas Klaipėdos RATC atitikties GPGB 
palyginamasis įvertinimas.

Atsižvelgiant į tai, Agentūra atnaujina Klaipėdos RATC TIPK leidimo 2 lentelę „Įrenginio 
atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas“ pagal 2018-08-10 įsigaliojusį ES komisijos 
įgyvendinimo sprendimą Nr. 2018/1147, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/75/ES pateikiamos GPGB išvados dėl atliekų apdorojimo įrenginių ir esamą atitikties GPGB 

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. 

Elektroninio dokumento nuorašas



2

palyginamąjį įvertinimą bei atnaujintą GPGB palyginamąjį įvertinimą pateikia kartu su šiuo 
Agentūros sprendimu. 
         Eksploatuojant įrenginį turi būti vadovaujamasi atnaujintu Klaipėdos RATC TIPK leidimo 
atitikties GPGB palyginamuoju įvertinimu. Šis Agentūros sprendimas yra sudėtinė ir neatsiejama 
TIPK leidimo dalis.

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.

PRIDEDAMA:
1. Esamas ūkinės veiklos aprašymas ir atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas, 15 lapų. 
2. Atnaujintas ūkinės veiklos aprašymas ir atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas, 15 

lapų.
3. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-KL.2-11/2015 priedai, 1 lapas.

Direktorė Milda Račienė

Paulius Bogužas, tel. +370 70662042 el. p. paulius.boguzas@aaa.am.lt



Aplinkos apsaugos agentūros 2021 m. gruodžio        d.
Rašto Nr. (30.1)-A4E-                     priedas

Atnaujintas atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas TIPK leidimo Nr. T-KL.2-11/2015

Įrenginio pavadinimas: UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių 
operatorius



2 lentelė. Įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas





























Aplinkos apsaugos agentūros 2021 m. gruodžio        d.
Rašto Nr. (30.1)-A4E-                     priedas

Esamas atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas TIPK leidimo Nr. T-KL.2-11/2015

Įrenginio pavadinimas: UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ Klaipėdos 
regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių operatorius































TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO 
NR. T-KL.2-11/2015 PRIEDAI

1. Sprendimas dėl UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atliekų mechaninio 
apdorojimo įrenginio TIPK leidimo Nr. T-KL.2-11/2015 sąlygų peržiūrėjimo ir GPGB 
atnaujinimo, 2 lapai.
2. Esamas atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas, 15 lapų.
3. Atnaujintas atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas, 15 lapų.

2021 m. gruodžio                    d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorė                                 Milda Račienė
                                                        (Vardas, pavardė)                                           (parašas)

                                    A. V



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) AAA Sprendimas dėl sąlygų patikslinimo GPGB Klaipėdos 
regijono atliekų tvarkymo centras

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-12-30 Nr. (30.1)-A4E-15423

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC
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Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos MILDA RAČIENĖ, Direktorius
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Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-30 11:54:12
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DUOMENYS APIE APLINKOS ORO TERŠALŲ 

FONINĘ TARŠĄ 

  



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

 

     

UAB „Ekosistema“

el. p.: info@ekosistema.lt

    2021-11- Nr.Nr. (30.3)-A4-

     
Į

Į 2021-10-29 Nr. 21-202

DĖL FONINIŲ APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo prašymą pateikti foninio aplinkos oro 

užterštumo duomenis, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdomos ir planuojamos 

ūkinės veiklos (Ketvergių g. 2 ir 2A, Dumpių k., LT-95398 Klaipėdos r. sav.) (centro koordinatės 

X = 6169945; Y = 327480), teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo 

duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 

D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir 

meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir 

Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 

rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu 

Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais atliekant prašyme nurodytų teršalų 

(anglies monoksido, azoto ir sieros oksidų, kietųjų dalelių, LOJ, amoniako ir sieros vandenilio) 

pažemio koncentracijų skaičiavimus, prašome naudoti gretimybėse (2 km spinduliu) esančių kitų 

ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 

ataskaitas, parengtas vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 

inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 

inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, bei planuojamos ūkinės veiklos (toliau – 

PŪV), dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio 

aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą 

numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo, duomenis.

Elektroninio dokumento nuorašas



Papildomai teršalams (anglies monoksidui, azoto oksidui, sieros dioksidui, kietosioms 

dalelėms) turi būti naudojamos santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų 

vidutinių metinių koncentracijų vertės, skelbiamos Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, 

skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“.

Šį atsakymą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta 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 įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 

parametrai, 11 lapų.

2. Gretimybėse planuojamų ūkinės veiklos objektų numatomų išmesti teršalų ir teršalų 

išmetimo šaltinių parametrai, 7 lapai.

Taršos prevencijos departamento 
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja                                                                Loreta Jovaišienė

Edita Valaitė, tel.: 8 687 65387, el. paštas: edita.valaite@aaa.am.lt



Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai
UAB ,,Branda“ Uosių g. 9, Dumpių km., Klaipėdos r.

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, 
ºC

tūrio 
debitas, 
Nm3/s

teršalų išmetimo 
trukmė, val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kompostavimo 

zona 601 X-327596
Y-6170506 3,0 30x30 - - - 8760

Sijojimo, 
smulkinimo zona 602 X-327601

Y-6170473 4,0 30x50 - - - 420

Brandinimo 
saugojimo zona 603 X-327640

Y-6170466 5,0 90x40 - - - 8760

Kompostavimo, sijojimo, smulkinimo ir brandinimo, saugojimo zonos vertinamos kaip plokštuminiai taršos šaltiniai, todėl išmetamųjų dujų 
rodikliai nepateikiami.

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ   
Taršos  šaltiniai Teršalai                                   Tarša

Vienkartinis  dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho
pavadinimas Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas

vnt. vidut. maks
metinė, 
t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kompostavimo zona 601 Amoniakas 134 g/s 0,03304 0,03304 1,042
Smulkinimo, sijojimo 
zona 

601 Kietosios dalelės 
(C) Sijojimas, 
smulkinimas)

4281
g/s

0,16000 0,16000 0,242
091005 Kompostavimo 

aikštelė 

Brandinimo, saugojimo 
zona

603 Kietosios dalelės 
(C) saugojimas

4281 g/s 0,00084 0,00084 0,026



UAB „Dantora“ Kalvių telkinio gamybinė bazė Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj.
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
Žvyro priėmimo bunkeriai 621-01 Y-329201 X-6170904 10 0,5 5,0 0 0,98 1900
Žvyro sandėliavimo zona (krovos 
darbai) 622-01 Y-329251; X-6170892 10 0,5 5,0 0 0,98 3978

Žvyro sandėliavimo zona 
(sandėliavimas) 622-01 Y-329251; X-6170892 10 0,5 5,0 0 0,98 7344

Trupinimo ir frakcionavimo linija 623-01 Y-329189; X-6170908 10 0,5 5,0 0 0,98 1900
Produkcijos sandėliavimo zona 
(krovos darbai) 624-01 Y-329192; X-6170869 10 0,5 5,0 0 0,98 3978

Produkcijos sandėliavimo zona 
(sandėliavimas) 624-02 Y-329192; X-6170869 10 0,5 5,0 0 0,98 7344

Transporto krova 625-01 Y-329104; X-6170910 10 0,5 5,0 0 0,98 3978

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

Vienkartinis dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas vnt. vidut. maks.
Metinė, 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Žvyro priėmimo bunkeriai 621-01 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01861 0,01861 0,1273
Žvyro sandėliavimo zona (krovos darbai) 622-01 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00281 0,00281 0,0402
Žvyro sandėliavimo zona (sandėliavimas) 622-01 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00152 0,00152 0,0402
Trupinimo ir frakcionavimo linija 623-01 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,37354 0,37354 2,5550
Produkcijos sandėliavimo zona (krovos 
darbai) 624-01 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01293 0,01293 0,1851

Produkcijos sandėliavimo zona 
(sandėliavimas) 624-02 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00406 0,00406 0,1072

11

Skaldos 
gamyba

Transporto krova 625-01 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00889 0,00889 0,1273



AB ,,Klaipėdos vanduo“ Uosių g. 8,Dumpių k., Klaipėdos raj.
2.1 lentelė Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 
vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės
aukš- 
tis,
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
Katilas „Wolf“ (180 kW) 015-01 1800
Katilas „Wolf“ (180 kW) 015-02 X-6170870, Y-327570 14,0 0,3 3,15 134 0,07 1800

Katilas „Buderus SK 725“ (870 
kW) 206-01 X-6170687, Y-327208 20,0 0,4 7,49 133 0,941 7057

Kogeneratorius „MWM, TBG 616 
8K” (323 kW) 207-01 X-6170686, Y-327208 20,0 0,3 15,78 205,5 0,275 5809

Kogeneratorius „MWM, TBG 616 
8K” (323 kW) 208-01 X-6170686, Y-327208 20,0 0,3 15,78 205,5 0,275 7001

Kogeneratorius „MWM, TBG 616 
8K” (323 kW) 209-01 X-6170687, Y-327208 20,0 0,3 15,78 205,5 0,275 4623

Biodujų deginimo žvakė 212-011 X-6170616, Y-327270 8,0 0,3 2,7 300 0,8 0
Kogeneratorius „MWM, TCG 2016 

V12” (637 kW) 213-01 X- 6170806, Y- 327573 12,0 0,35 17,16 120,4 0,368 6630

Reaktorius/deozonatorius 214-012 X- 6170792, Y- 327082 7,0 1,0 1,6 18,0 1,64 0

Dumblo džiovinimo įrenginių 
biofiltras

614-
01

X-6170798, Y-327551;
X-6170799, Y-327556;
X-6170779, Y-327557;
X-6170779, Y-327552

2,5 20x5 - 20 - 8760

Grotų pastato biofiltras 615-
01 X-6170837, Y-327076 1,8 11 - 20 - 8760



Taršos šaltiniai
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 
vietoje teršalų 

išmetimo 
trukmė, 
val./mpavadinimas Nr. koordinatės

aukš- 
tis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, 
m

srauto 
greitis,

m/s

temperatūra,
º C

tūrio 
debitas,
Nm3/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atviri nuotekų valymo įrenginių 
rezervuarai 

616-
01

X-6170951, Y-327096;
X-6170984, Y-327512;
X-6170821, Y-327532;
X-6170800, Y-327076

2,0 400x160 - 20 - 8760

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

Vienkartinis dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas vnt. vidut. maks.
Metinė, 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 22 23 0,1142

Katilas „Wolf“ (180 kW) 015-01
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 75 76 0,0413
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 22 23 0,1249
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 75 76 0,0452

Katilinė 
(nuotekų valykla 

Dumpių k.) Katilas „Wolf“ (180 kW) 015-02
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 189 194 0,0102
Anglies monoksidas (A)1 177 mg/Nm3 27 28 0,7150
Anglies monoksidas (A)2 177 mg/Nm3 2,7 3 3,1272
Azoto oksidai (A) 1 250 mg/Nm3 75 78 0,2588

020103

Katilinė 
(nuotekų valykla 

Dumpių k.)

Katilas „Buderus SK 725“ 
(870 kW) 206-01

Azoto oksidai (A) 2 250 mg/Nm3 74,7 76 1,1314
Anglies monoksidas (A) 2 177 g/s 0,23925 0,24373 0,8307
Azoto oksidai (A) 2 250 g/s 0,05858 0,06991 2,0028
Sieros dioksidas (A) 2 1753 g/s 0,00440 0,00751 0,0074
LOJ 2 308 g/s 0,76756 0,77439 1,3203

Kogeneratorius „MWM, 
TBG 616 8K” (323 kW) 207-01

Kietosios dalelės (A) 2 6493 g/s 0,00465 0, 00476 0,0297

020105

Kogeneratorių 
cechas 

(nuotekų valykla 
Dumpių k.)

Kogeneratorius „MWM, 208-01 Anglies monoksidas (A) 2 177 g/s 0,23925 0,24373 1,0012



Azoto oksidai (A) 2 250 g/s 0,05858 0,06991 2,4136
Sieros dioksidas (A) 2 1753 g/s 0,00440 0,00751 0,0089
LOJ 2 308 g/s 0,76756 0,77439 1,5912

TBG 616 8K” (323 kW)

Kietosios dalelės (A) 2 6493 g/s 0,00465 0, 00476 0,0358
Anglies monoksidas (A) 2 177 g/s 0,23925 0,24373 0,6611
Azoto oksidai (A) 2 250 g/s 0,05858 0,06991 1,5938
Sieros dioksidas (A) 2 1753 g/s 0,00440 0,00751 0,0059
LOJ 2 308 g/s 0,76756 0,77439 1,0507

Kogeneratorius „MWM, 
TBG 616 8K” (323 kW) 209-01

Kietosios dalelės (A) 2 6493 g/s 0,00465 0, 00476 0,0236
Anglies monoksidas (A) 177 g/s 0 0 0,0000
Azoto oksidai (A) 250 g/s 0 0 0,0000
Sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0 0 0,0000

Biodujų 
gamybos cechas 
(nuotekų valykla 

Dumpių k.)

Biodujų deginimo žvakė 212-013

LOJ 308 g/s 0 0 0,0000
Anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,24877 0,26087 0,7783
Azoto oksidai (A) 250 g/s 0,10930 0,13428 1,8762
Sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,01104 0,02311 0,0069
LOJ 308 g/s 0,60483 0,62734 1,2369

020105

Dumblo 
džiovinimo 
įrenginiai

Kogeneratorius „MWM, 
TCG 2016 V12” (637 kW) 213-01

Kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,00913 0,00957 0,0278
Amoniakas 134 g/s 0 0 0,0000
LOJ 308 g/s 0 0 0,0000

Nuotekų 
valymo 

įrenginiai 
Reaktorius/deozonatorius 214-014

Sieros vandenilis 1778 g/s 0 0 0,0000
Amoniakas 134 g/s 0,07800 0,07800 2,4598Dumblo 

džiovinimo 
įrenginiai

Dumblo džiovinimo 
įrenginių biofiltras 614-01

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,01170 0,01170 0,3690
Amoniakas 134 g/s 0,00016 0,00016 0,0051
LOJ 308 g/s 0,03488 0,03488 1,1000Grotų pastato biofiltras 615-01
Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00138 0,00138 0,0435

091001, 
091002

Nuotekų 
valymo 

įrenginiai Atviri nuotekų valymo 
įrenginių rezervuarai 616-01 LOJ 308 g/s 0,00690 0,00690 0,2175



AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių k., Klaipėdos r.
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,
°C

tūrio 
debitas,
Nm3/s

Teršalų išmetimo 
trukmė, val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nuorintojas (vantuzas) 044 X-6173747
Y-321576 0,1 0,50 3,4 19,9 0,64 104

Nuorintojas (vantuzas) 045 X-6171685
Y-325472 0,1 0,50 3,4 19,9 0,64 104

Nuorintojas (vantuzas) 046 X-6171550
Y-326481 0,1 0,50 3,4 19,9 0,64 104

Nuorintojas (vantuzas) 047 X-6170722
Y-326836 0,1 0,50 3,4 19,9 0,64 104

Nuorintojas (vantuzas) 048 X-6170557
Y-327347 0,1 0,50 3,4 19,9 0,64 104

Dumblo saugojimo aikštelės 601 X-6170189
Y-328380 10,0 0,50 5,0 0,0 0,981 8760

Aerotankas 602 X-6170086
Y-327963 10,0 0,50 5,0 0,0 0,981 8760

Nuotekų priėmimo talpa 603 X-6170067
Y-327816 10,0 0,50 5,0 0,0 0,981 8760

Pirminė nuotekų nusodinimo 
talpa 605 X-6170037

Y-328014 10,0 0,50 5,0 0,0 0,981 8760



2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vnt. vidut. maks.
metinė
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Biologinis nuotekų valymas (Dumpių k., Klaipėdos r.)

Acto rūgštis 74 0,00070 0,00076 0,0003
Akroleinas 100 0,00005 0,00005 0,00002
Amoniakas 134 0,00026 0,00028 0,0001

Etanolis 739 0,00114 0,00124 0,0004
Formaldehidas 871 0,00013 0,00015 0,00005

Nuorintojas (vantuzas) 044

Sieros vandenilis 1778 0,03130 0,03430 0,012
Acto rūgštis 74 0,00070 0,00076 0,0003
Akroleinas 100 0,00005 0,00005 0,00002
Amoniakas 134 0,00026 0,00028 0,0001

Etanolis 739 0,00114 0,00124 0,0004
Formaldehidas 871 0,00013 0,00015 0,00005

Nuorintojas (vantuzas) 045

Sieros vandenilis 1778 0,03130 0,03430 0,012
Acto rūgštis 74 0,00070 0,00076 0,0003
Akroleinas 100 0,00005 0,00005 0,00002
Amoniakas 134 0,00026 0,00028 0,0001

Etanolis 739 0,00114 0,00124 0,0004
Formaldehidas 871 0,00013 0,00015 0,00005

Nuorintojas (vantuzas) 046

Sieros vandenilis 1778 0,03130 0,03430 0,012
Acto rūgštis 74 0,00070 0,00076 0,0003
Akroleinas 100 0,00005 0,00005 0,00002
Amoniakas 134 0,00026 0,00028 0,0001

Etanolis 739 0,00114 0,00124 0,0004
Formaldehidas 871 0,00013 0,00015 0,00005

091001 Nuotekų slėginė 
linija

Nuorintojas (vantuzas) 047

Sieros vandenilis 1778

g/s

0,03130 0,03430 0,012



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Acto rūgštis 74 0,00070 0,00076 0,0003
Akroleinas 100 0,00005 0,00005 0,00002
Amoniakas 134 0,00026 0,00028 0,0001

Etanolis 739 0,00114 0,00124 0,0004
Formaldehidas 871 0,00013 0,00015 0,00005

Nuotekų slėginė 
linija Nuorintojas (vantuzas) 048

Sieros vandenilis 1778 0,03130 0,03430 0,012
Dumblo saugojimo 

aikštelės 601 Amoniakas 134 0,00954 0,00954 0,301

Aerotankas 602 LOJ 308 0,00048 0,00048 0,015
Acto rūgštis 74 0,00188 0,00273 0,059
Akroleinas 100 0,00214 0,00316 0,067
Amoniakas 134 0,00173 0,00306 0,055

Etanolis 739 0,00260 0,00399 0,082
Formaldehidas 871 0,00060 0,00141 0,019

Nuotekų priėmimo 
talpa 603

Sieros vandenilis 1778 0,00273 0,00464 0,086
Acto rūgštis 74 0,00175 0,00243 0,055
Akroleinas 100 0,00177 0,00261 0,056
Amoniakas 134 0,00122 0,00163 0,038

Etanolis 739 0,00255 0,00286 0,080
Formaldehidas 871 0,00089 0,00168 0,028

091001

Nuotekų valymo 
baras

Pirminė nuotekų 
nusodinimo talpa 605

Sieros vandenilis 1778

g/s

0,00224 0,00443 0,071
Iš viso pagal veiklos rūšį: 2,722



UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelė

Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r.

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. Koordinatės
LKS-94

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
Dyzelinio 

generatoriaus ortakis 002 x: 6170482; y: 327530 3,0 0,1 3,0 0,0 0,589 530

Smulkinimo darbai 607 x: 6170482; y: 327530 3,0 0,5 3,0 0,0 0,589 530

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša
vienkartinis dydisVeiklos 

kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vnt. vidut. maks. metinė t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anglies monoksidas (B) 5917 0,28931 0,28931 0,552

Azoto oksidai (B) 5872 0,06447 0,06447 0,123
Kietosios dalelės (B) 6486 0,00577 0,00577 0,011
Sieros dioksidas (B) 5897 0,00524 0,00524 0,010

010105
Didžiųjų atliekų 

apdorojimo 
zona

Dyzelinio generatoriaus 
ortakis 002

LOJ 308

g/s

0,07809 0,07809 0,149
Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,845

1202
Didžiųjų atliekų 

apdorojimo 
zona

Smulkinimo darbai 607 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,02044 0,02044 0,039



UAB „Gren Lietuva“ šlako (pelenų) apdorojimo aikštelė Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r.
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,
°C

tūrio 
debitas,
Nm3/s

Teršalų išmetimo 
trukmė, val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Neapdoroto šlako (pelenų) 

iškrovimo ir laikymo 
aikštelė

601 X-6170328
Y-327543 10,0 0,50 5,0 0,0 0,981 5136

Dyzelinis generatorius 
„Power Generation 

C125D2R“ (0,125 MW)
608 X-6170344

Y-327454 10,0 0,50 5,0 0,0 0,981 254

Mobilus šlako (pelenų) 
apdorojimo įrenginys 609 X-6170338

Y-327477 10,0 0,50 5,0 0,0 0,981 254

Apdoroto šlako (pelenų) 
sendinimo (brandinimo) ir 

stabilizuoto (sendinto) šlako 
(pelenų) sandėliavimo zona

610 X-6170364
Y-327319 10,0 0,50 5,0 0,0 0,981 912



2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 

rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas
vnt. vidut. maks.

metinė

t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Neapdoroto šlako 
(pelenų) iškrovimo ir 

laikymo aikštelė
601 Kietosios dalelės (C) 4281 0,04947 0,04947 0,914

Anglies monoksidas (B) 5917 0,00911 0,00911 0,008
Azoto oksidai (B) 5872 0,02997 0,02997 0,027

Sieros dioksidas (B) 5897 0,00921 0,00921 0,008
Kietosios dalelės (B) 6486 0,00206 0,00206 0,002

Dyzelinis generatorius 

„Power Generation 
C125D2R“ (0,125 MW)

608

Lakūs organiniai junginiai 308 0,00196 0,00196 0,002
Mobilus šlako (pelenų) 
apdorojimo įrenginys 609 Kietosios dalelės (C) 4281 0,19554 0,19554 0,179

091009
Kitas 

atliekų 
tvarkymas

Šlako (pelenų) 
apdorojimo 

aikštelė

Apdoroto šlako (pelenų) 
sendinimo (brandinimo) 
ir stabilizuoto (sendinto) 

šlako (pelenų) 
sandėliavimo zona

610 Kietosios dalelės (C) 4281

g/s

0,03794 0,11382 0,383



Gretimybėse planuojamų ūkinės veiklos objektų numatomų išmesti teršalų ir teršalų išmetimo šaltinių parametrai 

AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų transportavimo slėginės linijos įrengimas Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose 
(Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) 2020-11-06





Krematoriumo statyba ir eksploatavimas Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

Krematoriumas Toleikių k., Klaipėdos r.  Stacionarių 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, 
°C

tūrio 
debitas,
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė,
val./m.

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

Taršos 
šaltiniai Teršalai Numatoma tarša

I alternatyva II alternatyva

Vienkartini
s dydis5

Vienkartinis 
dydis5

Veiklos rūšis1

Cecho ar 
kitų 
pavadinimas, 
gamybos 
rūšies 
pavadinimas2

pavadini
mas Nr. pavadinimas kodas vnt.4

maks.

metinė,
t/m.

maks.

metinė,
t/m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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

Krematoriumas Kremavimo 
krosnis Kaminas 001

Nikelis 1589 g/s 3,6 · 10-6 3,5 · 10-5 3,6 · 10-6 5,2 · 10-5



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

Vienkartini
s dydis5 metinė,

t/m.

Vienkartinis 
dydis5

metinė,
t/m.

maks. maks.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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
Anglies monoksidas 177 g/s 0,000009 0,0078 0,000009 0,0078Suskystintų 

gamtinių 
dujų katilas Kaminas 002

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).





UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklos išplėtimas. Statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymas 
Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. 2019-06-26

7 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys 
Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 

(matavimo) vietoje  
Nr. koordinatės aukštis, 

m 
išėjimo angos 
matmenys, m 

srauto greitis, 
m/s 

temperatūra, ° 
C 

tūrio debitas, 
Nm3/s 

Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių 
veikimo) trukmė, val./m.

1 2 3 4 5 6 7 8 
001 6169725; 327521 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760 

002 6170160; 327342 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760 

003 6170114; 327735 1,5 0,15 4,11 15,2 0,068 8760 

004 327562, 6169904 3 0,25 7,1 530 0,35 750 

601 6169750; 327519 
6169859; 327662 
6170101; 327548 
6170123; 327362 

10 0,5 5 0 0,98 8760 

602 6169802; 327536 
6169843; 327599 
6169865; 327585 
6169817; 327523 

10 0,5 5 0 0,98 8760 

603 6170103; 327733 1,2 0,5 5 0 0,98 8760 
604 327558, 6169894 10 0,5 3 0 0,6 750 
605 327565, 6169896 10 0,5 3 0 0,6 750 
606 327561, 6169889 10 0,5 3 0 0,6 750 

8 lentelė. Tarša į aplinkos orą 
Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša

vienkartinis dydis
Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.

Nr. pavadinimas kodas

vnt. maks.

metinė,
t/m.

1 2 3 4 5 6 7
Filtrato siurblinė 001 Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,0012 0,0347 
Filtrato siurblinė 002 Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,0012 0,0347 
Mišrių nuotekų siurblinė 003 Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,0012 0,0347 



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 

Dyzelinis elektros generatorius 004 

Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,184 0,495 
Eksploatuojamas sąvartyno kaupas 601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0027 0,0632 
Šlako atliekų laikymo aikštelė 602 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0069 0,1293 
Filtrato kaupykla 603 Lakūs organiniai junginiai 308 g/s 0,008 0,2397 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0000419 0,000113 604 

Amoniakas 134 g/s 0,000111 0,000300 
Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00000694 0,0000188 605 
Amoniakas 134 g/s 0,0000783 0,000212 
Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00000694 0,0000188 

Pelenų (šlako) apdorojimas 

606
Amoniakas 134 g/s 0,0000783 0,000212 

Iš viso įrenginiui: 3,372774 
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                Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinės metinės  koncentracijos 

 

Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės 
 

Aplinkos orą teršiančių medžiagų vidutinės metinės koncentracijų vertės nustatytos pagal 2020 m. nuolatinius matavimus vykdant valstybinį 
monitoringą visose Lietuvos oro kokybės tyrimų stotyse (vertintas 45% mažiausių reikšmių vidurkis), kartu atsižvelgta į aplinkos oro kokybės 
difuziniais ėmikliais tyrimų, atliktų 2019 m. rezultatus. 
Anglies monoksidas (CO). Tai sauso neužteršto troposferos oro koncentracija, remiantis literatūra „Atmosferos chemija“ (S. Armalis, 2009).   
Benzenas (C6H6). Tai vidutinė metinė koncentracija regionuose, pagal 2019 m. atliktų tyrimų rezultatus panaudojant difuzinius ėmiklius.   
Ozonas (O3) Aukštaitijos, Dzūkijos, Žemaitijos IMS vid. metinės koncentracijos ir likusių OKTS O3 koncentracijos 45-ojo procentilio reikšmės.  

 
 

                          Teršalo pavadinimas  
                           konc. matavimo vienetai 

 

       Regionai (2020 m.) 
 

KD10 
μg/m3  

KD2,5 
μg/m3

 

NO2 
μg/m3

 

NOx 
μg/m3

 

SO2 
μg/m3

 

 
 

CO 
mg/m3 

C6H6 

benzenas 

μg/m3
 

 

O3 

ozonas 

μg/m3 

 

ALYTAUS 
 

10,4 7,3 3,4 4,8 2,6 
 

0,19 0,76 47,0 

 

KAUNO 
 

10,5 7,4 3,7 5,2 2,7 
 

0,19 0,92 45,7 

 

KLAIPĖDOS 
 

10,1 7,1 5,2 7,4 2,6 
 

0,19 0,86 43,6 

 

MARIJAMPOLĖS 
 

10,4 7,3 3,4 4,8 2,8 
 

0,19 0,93 47,0 

 

PANEVĖŽIO 
 

10,3 7,2 4,5 6,4 2,5 
 

0,19 0,91 46,2 

 

ŠIAULIŲ 
 

12,6 8,6 3,6 5,1 2,9 
 

0,19 0,86 47,2 

 

UTENOS 
 

10,3 7,2 4,4 6,2 2,4 
 

0,19 0,79 47,3 

 

VILNIAUS 
 

13,4 9,4 6,1 8,6 2,6 
 

0,19 0,79 41,1 

 © Aplinkos apsaugos agentūra, 2021-05-15 
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1 General 

1.1 Scope of Work 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (UAB KRATC) are managing the Dumpiai 
landfill. The landfill has a landfill gas management system which has been in various state of 
operation. Since May 2020 it has not been in operation at all. UAB KRATC has therefore 
requested the assistance of Seren AB to assess the situation with the landfill gas 
management.  

The scope of the project includes assessing the efficiency of the part of the gas collection 
system of the Dumpiai landfill belonging to UAB KRATC, providing forecasts of the gas 
collection potential of the Dumpiai landfill for the years 2022-2027, and providing proposals 
for the increase of the gas recovery and recommendations for the efficient management of 
the gas. 

1.2 Background 

1.2.1 Landfill  

A new landfill was constructed in Klaipeda in 2007 and it has accepted waste since 2008. The 
landfill was constructed in accordance with the EU Landfill Directive and has a low 
permeability landfill basal liner (2mm HDPE). The site was constructed in 3 sections (cells), 
Figure 1, and to date section 01-2a, 01-2b and 01-1a have been tipped and now form one 
landfill body (picture on front cover). The total area of these three cells is 9,5 hectares. A 
leachate collection system is also installed in the landfill.  

A new cell is currently being constructed to the west of these cells. The current landfill body 
will probably cease to accept waste in the spring of 2022, when construction of the new cell 
is completed. All waste will then be directed to the new cell.  
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Figure 1: Cell construction drawing. The three currently active cells are shown to the right and the area 

that is currently under construction is on the left-hand side. Drawing from M&S Umweltproject GmbH 

The site has been accepting mixed waste of a biodegradable nature from November 2008 
until now. In total, 0,5M tonnes of waste was moved into this landfill from nearby old dumps, 
and in addition approximately 2,5M tonnes of waste have been accepted. In some parts of 
the site (southern half), large amounts of wood and wooden furniture have been deposited 
and in the south-eastern central part of the site there are also large amounts of food waste, 
mainly bananas. Overall, a considerable amount of organic waste is deposited in the lower 
parts of the site (from + 16m above sea level to approximately + 30 meters). In the upper 
part (from + 30 m to current height, approximately + 48 m), incinerator bottom ash is mixed 
in with commercial and municipal waste, notably in the southern half of the site.   

1.2.2 Landfill Gas 

A pumping trial undertaken in the summer of 2012 revealed the presence of significant 
quantities of landfill gas. In 2015, a landfill gas extraction system was constructed and about 
30 wells were installed. The aim was to provide a landfill gas extraction system which could 
extract landfill gas from site for export to the electricity generator gas plant located 2km 
away from the landfill. A back-up flare was located at the landfill. 
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Figure 2: Layout of the original landfill gas extraction system. In the northern central area of the site a 

working area prevented the installation of landfill gas wells.  

Within a few months, the gas extraction wells in the southern part of the system lost efficiency 
and were disconnected. In spring 2016, a few new wells were installed in the central part of 
the northern half of the site (wells A, B, C, 13, 14 and 17). These wells were constructed with 
a 430mm drilled hole installed with a 160mm OD slotted pipe surrounded by gravel (filter) 
and a bentonite seal at the upper 2m to prevent air ingress. These wells delivered a lot of 
landfill gas.  

When tipping operations continued on site, the first gas extraction system was gradually 
overtipped. With time it became more and more destroyed under the waste mass.  

During its active life, the site has had several smaller fires in various parts of the site. One of 
these fires, in April 2020, destroyed manifold 3 of the gas extraction system which has 
disabled the initial gas extraction system (figure 3).  

In September 2020 a new gas extraction system was installed. This gas extraction system 
consists of seven up-side-down gas wells installed with directional upward drilling on the 
eastern side of the landfill; three gas wells at a higher level and four gas wells at a lower level. 
These gas wells are installed without any filter/ gravel surround and there is no bentonite 
seal around them where they surface.  This method of drilling is not conventional, and 
although there should allegedly be a bend at the lower part of the pipe where condensate 
should return to the landfill, it is unclear how well this method works.  This system has never 
been taken into operation for gas export from site.  
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The yearly gas volumes exported from the site are summarised in Table 1 below. The 
average flow rates are calculated from the yearly figures. It is clear from the figures that the 
gas extraction has decreased with the gradual destruction of the first gas extraction system.  

Table 1.  Yearly landfill gas extraction rates and volumes.  

Year  Total volumes of 
gas exported from 
site 

Average flow 
rate  
(m3/h) 

Comment 

2016  180 Initial gas extraction 
system.  

2017 1 030 000m3 120 - 140 Predominantly from 
wells A, B, C, 13, 14, 
17.  

2018 821 000 m3 90 - 95 Predominantly from 
wells A,B,C, 13,14 17. 

2019 788 800 m3 90 - 95 Predominantly from 
wells A,B,C, 13,14 17. 

2020 (4 months) 142 000 m3 50 Predominantly from 
wells A,B,C, 13,14 17. 
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2 Site Observations 

The site was visited on the 14th and 15th of December 2021. Information about the site was 
collected and the site staff were interviewed. The part of the landfill gas extraction system 
that could be visited was monitored and the surface of the landfill was sniffed with a gas 
analyser that detects gas down to low concentrations (ppm level). Focus was to establish if 
any parts of the existing landfill gas extraction system could still be used and investigate if 
there were areas of the landfill where there are significant gas emissions.  

The weather during the site visits was overcast, and a light south westerly wind and +4-5 
degrees C. The atmospheric pressure was stable at 1019-1022hPa during the site visit. 

2.1 Landfill gas extraction system 

Two handheld landfill gas monitors were used, an Optima 7 gas meter to monitor the parts 
of the gas extraction system which were accessible, and a Sewerin HS 680 for the landfill 
surface.   

The first gas collections system is no longer accessible as it has been overtipped. Since the 
fire near manifold 3 in spring 2020 which destroyed the manifold, gas extraction from this 
system has been impossible.  It is not considered feasible to revive this system. The only 
parts of this system that could be visited was one old gas well and one condensate knock-out 
pot in the southern part of the landfill. 

The seven wells that were installed on the eastern side of the site by directional drilling, 
downwards and up were visited where they exit the landfill and at the manifold  

The intention was to monitor the seven wells during extraction, but due to high leachate 
levels in the manifold as well as the gas station, this was not possible.  Instead, they were 
monitored during stand-still, and monitoring data from the summer period was obtained 
from site, summarised in table 2b. For information the data collected during a pumping trial 
in summer 2021 is shown in table 2a.  

Table 2a: Gas data from existing gas wells 1-7. Note that this data is from the pumping trial 
that took place in the summer of 2021. 

Gas well. CH4 (%) H2S (‰) CO2 (%) O2 (%) 
1 23,02 24 22,71 4,81 
2 2,13 8 5,27 14,63 
3 2,97 4 3,78 17,42 
4 1,33 9 2,8 17,08 
5 26,37 57 20,78 2,19 
6 25,50 94 25,78 0,28 
7 14,00 13 21,91 1,23 
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Table 2b: Gas data from existing gas wells 1-7. Readings taken 15/12-2021 in gas lines (not 
under extraction).  

 
 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S 
(ppm) 

1 (lower) 22,6 27,4 0,4 1540 

2 (lower) 11,4 11,7 4,0 1700 

3 (lower) 18,5 14,0 3,9 2700 

4 (lower) 0 0,8 16 300 

5 (upper) 33 22 0,4 2500 

6 (upper) Flooded 

7 (upper) Flooded 

 

What is noticeable are the high H2S concentrations. Landfill gas that is going to be used for 
energy generation should not contain too high hydrogen sulfide concentrations as the gas is 
corrosive (as well as toxic). The limit for gas to be exported from Dumpiai is 300ppm. 
However, when such high readings are obtained, one should always take gas samples and 
send to laboratory for verification, as it is common to get interference in the gas analyser with 
hydrogen, and such high reading can be (but not always) due to high hydrogen 
concentrations.  

 
Figur 3.  Landfill gas manifold on the eastern side of the landfill. The manifold was filled with leachate.   
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Several gas monitoring lines were filled with condensate and could only be monitored after 
leachate was emptied out.  

  
Figur 4 a and b.  A. Gas well 5 where is enters the landfill. B. The the gas pipes going from the 

manifold to the upper three wells.   

2.2 Walk-over and site observations 

A site walk-over was undertaken using the Sewerin HS 680 as a gas “sniffer”. The following 
observations were made: 

- At the old gas well and knock-out pot, both located in the southern half of the site, 
there is landfill gas coming out of the ground in the area around them. This indicates 
that landfill gas is still generated the area and is release through the surface through 
the preferential pathways that the old infrastructure provides, although the gas flow 
rate could not be monitored. 

- At the northern slope significant1 gas concentrations were detected in several areas, 
notably halfway up the slope and along the north-western corner.  

- On the top of the landfill there was a strong smell of gas in several areas, both on the 
southern side and the northern, indicating significant landfill gas generation. 

- Leachate is escaping the landfill body on the western site and running across the bund 
into the new cell area.  

                                                
1 > 3% methane at the surface of the landfill indicates high concentrations of landfill gas 
deeper in the landfill body and that the gas generation rate is high.    
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- Also, on the western side of the landfill, leachate is running along the toe of the slope 
and is collected in an underground tank. This tank was monitored for landfill gas and 
contained about 2% methane.  

   
Figur 5 a and b.  High readings on the ground surrounding non-operational old gas well 3  and on the 

top of the landfill.  

2.3 Summary of Observations 

It is concluded that  

 The current gas extraction system is not operational at the moment. The manifold is 
flooded with leachate as are the gas pipelines. From the gas data is seems like the 
four lower wells are dead or flooded. The upper three gas wells contain methane, 
about 20-22%. The flow rate is not known as the extraction system was not 
operational.   

 At the only one of the old wells that is still protrudes the landfill surface and is possible 
to visit, gas well 33, the methane concentration was >13 % and also on the ground 
around the gas well, significant concentration of gas (>3% on the surface) was 
detected.  

 Similarly, around the old gas knock -out pot, there were significant amounts of gas on 
the surface.  

 On the top of the landfill, there is strong smell of landfill gas in some areas, as well as 
gas detected. This is an indication that gas is being generated also in the upper parts 
of the landfill. These observations were made both in the northern and the southern 
part of the site.   
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 Along the northern slope of the site there were several areas where methane 
concentrations of up to 1% were detected.  

 

3 Conclusions  

The scope of the project includes assessing the efficiency of the part of the gas collection 
system of the Dumpiai landfill belonging to UAB KRATC, providing forecasts of the gas 
collection potential of the Dumpiai landfill for the years 2022-2027, and providing proposals 
for the increase of the gas recovery and recommendations for the efficient management of 
the gas 

3.1 Assessing the efficiency of the current gas collection system  

The current gas extraction system consisting of seven up-side-down gas wells installed with 
directional drilling is not operational and has not been since May 2020. It was not possible to 
assess the extraction efficiency in this audit, as the system was not operational, and it has 
never been connected to the gas extraction system, so its efficiency is not known.  

This method of drilling and installing gas well is not conventional, and although there should 
be a bend at the lower part where condensate should return to the landfill, this does not 
appear to be sufficient to dewater the gas, and condensate was filling some wells, which was 
noticed by the manifold.  

From current and historical monitoring data it is concluded that the lower four of these wells 
do not extract any landfill gas but contain air. The upper three of these wells contain landfill 
gas but not of very high quality to be in an active system (about 20% methane. Pure landfill 
gas is about 50% methane 50% carbon dioxide).  

In a future system, the upper three wells could be kept and re-connected to a new extraction 
system. It would be important to keep them under low suction as there is no bentonite seal. It 
is believed that many of the gas wells are flooded with leachate, but attempts should be 
made to clear them and restart extraction from this part of the system. 

The existing gas manifold could probably be lifted out, cleaned up and used again. 

The gas main from the gas manifold to the blower station is probably functional, though no 
tests could be undertaken on the site visit, so this assessment is based on historical data only.  

This gas extraction system only covers a small part of the landfill and is therefore not 
sufficient to cover the extraction of landfill gas covered over the whole landfill site.  

3.2 Forecast of gas collection potential 2022-2027 

The landfill site has accepted a lot of mixed wastes with high organic content over the years 
since 2008. In previous years, before the old extraction system got destroyed, extraction 
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rates of 90-100m3/h were regular and 120 – 180 m3/h were extracted in the early years of 
operation (2015-2016). The site has since accepted more organic wastes and the presence of 
significant amounts of landfill gas was noticed and detected during the site audit, although 
no flow measurements could be undertaken during the audit.   

From the observations made on site and the knowledge of the organic waste accepted, it is 
predicted that with new gas wells a gas extraction rate of 100m3/h should be achieved.  This 
extraction rate can be sustained in the period of 2022-2027 (at least), providing the gas 
extraction system is monitored, maintained and balanced in a regular and careful manner.   

Table 3: Predicted gas extraction rates from a new gas extraction system. 

Year Predicted landfill gas extraction 
rates (m3/h) / m3 per year 
(low-average- high) 

Comments 

2022 50 – 80 – 150  

430 000 – 700 000 – 1 300 000 

The extraction rate will depend on 
how quickly a new landfill gas 
extraction system is installed and if 
and how much the seven up-side-
down wells can be used.  

2023 80 – 100 – 150 

700 000 – 876 000 -1 300 000 

If a new landfill gas extraction 
system is installed and balanced 
correctly, and the condensate 
management works, at least 
100m3/h should be achieved.  

2024 80 – 100 – 150 

700 000 – 876 000 -1 300 000 

As above 

2025 77 – 97 – 145 

674 000 – 850 000 -1 270 000 

As above 

2026 75 – 95 – 141 

657 000 – 832 000 -1 235 000 

As above 

2027 72 – 92 – 136 

631 000 – 806 000 -1 191 000 

As above 

thereafter As a rule of thumb, the gas generation rate is reduced with 3% per year.  
The reduction (or increase) of extraction rate depends on how well the gas 
system is maintained.  
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3.3 Recommendations for the efficient management of landfill gas 

It is important to continuously manage the landfill gas that is generated in a landfill for 
several reasons;  

 The landfill gas has high energy value and can be used as an energy source to 
generate heat and electricity.  

 Landfill gas, with its high content of methane, is a potent green house gas. Methane is 
25 more potent than carbon dioxide and its release to the atmosphere should 
therefore be prevented.  

 Landfill gas has a risk of health impact and is explosive (the explosive limit of methane 
is 5 – 15%). 

Today, no landfill gas extraction takes place, and for all three reasons above, it is of great 
importance that landfill gas extraction is restarted as soon as possible.   

At Dumpiai landfill, the initial task should be to re-start the existing system with the seven up-
side-down wells. They should be dewatered from condensate if possible, and the gas 
manifold should be cleaned up and placed in a better position to not get flooded with 
leachate.  

As it is likely that only a few of the wells are functional and because they only cover parts of 
the site, it is necessary to extend the landfill gas extraction system. It will therefore be 
necessary to install new gas wells. Our suggestion is to install 10-15 new gas wells. It is 
important the the new gas wells are positioned carefully, to target the areas wherer the 
landfill gas generation is high and not close to uncapped slopes where the risk for air ingress 
is high.  

The suggested position of these are: 

a) On the exact location of wells 13, 14, 17, A, B, C. Their coordinates are known 
and as they are well centered in the site and were known to deliver a large 
volumes of gas. If new wells are centered on top of them, their old infrastructure 
which serve as preferential pathways for the gas, that can hopefully be used. 

b) Locations for the remaining new wells would be to evenly distributed across the 
site with focus on the northern half. In addition to the 6 well locations described 
above, the suggestion is to put two more in the northwestern part  of the site (as 
the existing system is in the north eastern part). 2- 4 wells in the center and and 
2-4 wells in the southern part of the site. At least two of the gas wells should 
target the “banana area”.  
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A rough cost estimate of installation based on similar jobs is outlined in the table 4 below.  

Table 4: Budget costs for  

Item  Budget price  Comment 

Drilling of 10 wells to a 
depth of 20 – 25 metres 

50 000 euros  Cost for mobilisation of drill 
rig is high, so more wells 
results in a cheaper price 
per well. 

Supply and installation of 
pipework, well heads, 
condensate wells, manifolds  

To connect ten wells.  

50 000 – 70 000 euros.  The price does not include a 
ring main.  

 

The capping works should be planned with the landfill gas management in mind, so that the 
works doesn’t interfere with the gas management, and so that the slopes in particular 
prevent air ingress. 

The new cell will soon start to accept waste. In this cell, the organic content will be lower. It is 
adivsed that after 18-24 months of operation, gas monitoring is undertaken on the landfill 
surface and in shallow wells or gas probes, to assess if and when there is a need to install 
landfill gas extraction system. 

  

-  
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SĄVARTYNO DUJŲ CHEMINIŲ TYRIMŲ 

PROTOKOLAS 
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NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ BIOFILTRO 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

  



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

325



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

326
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TARŠOS (ORO CHEMINĖS IR KVAPŲ, TRIUKŠMO) 

ŠALTINIŲ IŠDĖSTYMO TERITORIJOJE SCHEMOS 
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MOBILIŲ ORO TARŠOS ŠALTINIŲ EMISIJŲ 

SKAIČIUOTĖ 

  



Objekto eksploatacijos metu maksimalaus automobilių srauto per parą išmetamų teršalų skaičiuotė (kg/100km/parą)
1 lentelė

Transporto priemonių grupė, kiekis Kuro kiekis Viso benzino, Viso dyzelino, Viso susk. dujų Wco WCH WNO2 WSO2 WKD**
Litrai/100 km kg/100 km kg/100 km kg/100 km

Lengvieji automobiliai (4 vnt./parą) 36 27,360 15,579 3,099 0,891 0,027 0,000
Lengvieji automobiliai (9 vnt./parą) 63 53,172 10,369 3,463 1,481 0,053 0,274

Lengvieji automobiliai (2 vnt./parą) 26 13,442 7,654 1,522 0,438 0,000 0,000

Šiukšliavežės (150 vnt./parą) 5250 4431,000 1099,929 300,089 124,792 4,431 17,582

Iš viso kg/100 km: 27,360 4484,172 13,442 1133,5 308,2 127,6 4,5 17,9

Kuro kiekis Viso dyzelino, Wco WCH WNO2 WSO2 WKD*

Litrai/1motovalandai kg/dieną kg/parą

Kitas transportas* (10 vnt.) 150 126,600 20,944 7,286 3,431 0,127 0,871

Teršiančios medžiagos "k" kiekis sudegus "i" rūšies degalams apskaičiuojamas:

W(k,i) = m(k,i)*Q(i)*K1(k,i)*K2(k,i)*K3(k,i)

1. K1 - koeficientas, įvertinantis variklio darbo sąlygų įtaką teršalų kiekiui 2 lentelė

Taršos komponentai CO CnHm NO2 SO2 K.d.

Degalų sąnaudų rodikliai

Lengvieji automobiliai (4 vnt./parą) B 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000

Lengvieji automobiliai (9 vnt./parą) DK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Lengvieji automobiliai (2 vnt./parą) SND 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000

Šiukšliavežės (150 vnt./parą) DK 1,273 1,040 1,011 1,000 0,769
Kitas transportas (10 vnt.) DK 0,909 1,010 0,973 1,000 1,231

2. K2 - automobilių amžiaus įtaka teršalų kiekiui 3 lentelė

Taršos komponentai CO CnHm NO2 SO2 K.d.

Lengvieji automobiliai (4 vnt./parą) B 1,430 1,400 1,100 1,000 0,000

Lengvieji automobiliai (9 vnt./parą) DK 1,500 1,600 0,890 1,000 1,200

Lengvieji automobiliai (2 vnt./parą) SND 1,430 1,400 1,100 1,000 0,000

Šiukšliavežės (150 vnt./parą) DK 1,500 1,600 0,890 1,000 1,200

Kitas transportas (10 vnt.) DK 1,400 1,400 0,890 1,000 1,300

3. K3 - mašinų konstrukcijos tobulumo įtaka teršalų kiekiui 4 lentelė

Taršos komponentai CO CnHm NO2 SO2 K.d.

Lengvieji automobiliai (4 vnt./parą) B 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Lengvieji automobiliai (9 vnt./parą) DK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Lengvieji automobiliai (2 vnt./parą) SND 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Šiukšliavežės (150 vnt./parą) DK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Kitas transportas (10 vnt.) DK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

4. m k,i - lyginamoji vidaus degimo variklių tarša sudegus "i" rūšies degalui, kg/t 5 lentelė

Taršos komponentai CO CnHm NO2 SO2 K.d.

Benzinas 398,2 80,9 29,6 1,0 0,0

Dyzelinis kuras 130,0 40,7 31,3 1,0 4,3

Suskystintos naftos dujos 398,2 80,9 29,6 0,0 0,0

Literatūra: "Teršalų emisijos į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais apskaičiavimo metodika", 1993, 3-22 pusl. 

*- Sąvartyno kaupo tvarkymui naudojamas autotransportas (tankintuvas, buldozeriai, traktorius, ekskavatorius ir asenizacinis automobilis) 

bei statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymui naudojama technika (trupintuvas, smulkintuvas, ekskavatorius ir krautuvas)

**- Perskaičiavimas iš bendro KD kiekio į KD10 ir KD2,5: Kitam transportui:
KD 10 12,500 kg/100 km 0,610 kg/parą
KD2,5 6,250 kg/100 km 0,305 kg/parą
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ORO TERŠALŲ SKLAIDOS ŽEMĖLAPIAI 
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SRIS IŠRAŠAS 

  



IŠRAŠAS
IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Nr. SRIS-2022-15559177
2022-01-28 09:01:13

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių
radaviečių ar augaviečių koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems
asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių išlikimui.

Prašymo numeris

Prašymo data

Išrašo gavimo tikslas

SRIS-2022-15559177

2022-01-19

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos Ministerijos
Antakalnio g.25, Vilnius, LT-10312 el. paštas: vstt@vstt.lt

tel. +370 5 272 3284, faks. +370 5 272 2572

Išrašo suformavimo data:

SRIS išrašą naudosime rengdami UAB
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
planuojamos ūkinės veiklos (maisto atliekų
tvarkymo infrastruktūros įrengimas ir
eksploatacija), numatomos vykdyti
Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav., informaciją atrankai dėl
poveikio aplinkai vertinimo.

Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių
ar augaviečių bei jų stebėjimų duomenys:

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

2022-01-19Išraše pateikiama situacija iki:

Išrašą suformavo: Saugomų rūšių informacinė sistema
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2022-15559177

1. RAD-CICCIC065741 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC065741Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-06-08 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [ 327778.00 6169857.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2022-15559177

2. RAD-CICCIC058214 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC058214Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-08-02 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [ 326826.00 6170398.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2022-15559177

3. RAD-GRUGRU005936 (Gervė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-GRUGRU005936Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Gervė

Grus grus

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-25 [nėra duomenų] suaugęs individas stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [ 327616.43 6169551.45]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2022-15559177

4. RAD-XESRUF015392 (Ąžuolinis skaptukas)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-XESRUF015392Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Ąžuolinis skaptukas

Xestobium rufovillosum

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2013-11-09 Pirmas stebėjimas [nėra duomenų] kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [ 326829.03 6170367.24]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2022-15559177

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:

Eil. nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio
stebėjimo data

1. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC065741 2010-06-08

2. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC058214 2010-08-02

3. Gervė Grus grus RAD-GRUGRU005936 2010-05-25

4. Ąžuolinis skaptukas Xestobium rufovillosum RAD-XESRUF015392 2013-11-09

66/
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KVAPO MATAVIMO PROTOKOLAI 
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KLAIPĖDOS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 

2018-10-25 PATIKRINIMO AKTO NR. (3-12 4.80)PA-

7320 KOPIJA 

  



CAB .tU...AlFED0;i R~GJONO
'\TLIEKlJ TVARK y~ CIiNTRAl.
Gauta
2018 -1D-_25__NP~-,I,e-_(lily

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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23 PRIEDAS 

KVAPŲ SKLAIDOS ŽEMĖLAPIAI 

  







 

24 PRIEDAS 

AKUSTINIO TRIUKŠMO MATAVIMO PROTOKOLAI 

  



















 

25 PRIEDAS 

DUOMENYS APIE EKSPLOATUOJAMŲ TRIUKŠMO 

ŠALTINIŲ SKLEIDŽIAMĄ TRIUKŠMĄ IR ESAMO 

TRIUKŠMO ŽEMĖLAPIAI (IŠTRAUKA IŠ 2021 M. 

PVSV ATASKAITOS) 

  



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 53 iš 85 

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 



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 54 iš 85 

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. 
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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). 
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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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PŪV TRIUKŠMO ŽEMĖLAPIAI 
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RIZIKOS ANALIZĖ (IŠTRAUKA IŠ EKSTREMALIŲ 

SITUACIJŲ VALDYMO PLANO) 

  



Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 

49 

KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS  

 

Plano priedas Nr. 1 
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RIZIKOS ANALIZĖS PERŽIŪRĖJIMO IR ATNAUJINIMO LAPAS 

(Peržiūrėjimas atliekamas kiekvienais metais) 

 

Peržiūrėjimo 

data 
Kas atnaujinta 

Peržiūrėjimą 

(atnaujinimą) atliko 
Parašas 
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I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1.1. Rizikos analizės tikslas 

 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – Įmonė) galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis (toliau 

– Rekomendacijos), patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189.  

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės (toliau – Rizikos analizė) tikslas – 

nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos lygį ir numatyti rizikos valdymo 

priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos 

ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes. 

 

1.2. Rizikos analizės etapai 

 

Rizikos analizė buvo atlikta šiais etapais:  

1. Nustatyti galimi pavojai. 

2. Atliktas rizikos vertinimas. 

3. Nustatytas rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimtina ar nepriimtina). 

Buvo taikyti praktikoje naudojami kiekybiniai ir kokybiniai rizikos vertinimo metodai ir 

kriterijai.  

Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, bus naudojami: 

1. Rengiant Įmonės Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą. 

2. Rengiant Įmonės Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.  

  

1.2. Pagrindinės sąvokos 

  

Analizėje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme 

(Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė - tai procedūrų sistema, skirta 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos šaltinių nustatymui bei įvertinimui. 

Galimas pavojus - objektas ar reiškinys, esant tam tikroms aplinkybėms galintis kelti 

grėsmę gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai. 
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Rizika - tikimybė įvykio, galinčio įvykti per tam tikrą laiko tarpą, ir turėti nepageidaujamų 

pasekmių gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai. 

Rizikos lygis - tai santykinė rizikos lygio išraiška, nustatyta rizikos vertintojų bendra 

nuomone, kuri parodo, kiek vienas rizikos šaltinis pavojingesnis kitų atžvilgiu. 

Priimtina rizika - rizikos lygis, dėl kurio nebūtina numatyti prevencijos priemonių ir jų 

valdymo. 

Labai didelė ar didelė rizika - rizikos lygis, dėl kurio reikėtų atkreipti dėmesį ir 

sustiprinti pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms bei numatyti prevencines priemones joms 

išvengti.  
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II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS 

Galimi pavojai nustatyti remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, 

specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, 

įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 

rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 988 redakcija).  

Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų 

situacijų keliama grėsmė darbuotojų, lankytojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai. 

Pirmiausia nustatyti visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti pavojai, kurie gali 

kilti Įmonėje: 

1. Dėl geografinės padėties. 

2. Dėl atliekamų technologinių procesų ar gedimų. 

3. Dėl darbuotojo klaidos (žmogiškasis veiksnys). 

4. Dėl pastato (-ų) projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnys). 

Toliau nustatyti pavojai, kurie gali kilti už Įmonės ribų, bet turėti padarinių (poveikį) 

darbuotojų ar lankytojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, Įmonės veiklos tęstinumui.  

Nustatyti galimi pavojai surašyti į 1 lentelę, nurodyta jų padarinių (poveikio) zona, galimas 

išplitimas, pateiktos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) užpildytos 8 lentelės 1 ir 2 

skiltys. 
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NUSTATYTŲ GALIMŲ PAVOJŲ APIBŪDINIMAS 

1 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Nustatytas galimas 
pavojus 

Nustatyto galimo pavojaus padarinių 
(poveikio) zona ir galimas pavojaus 

išplitimas 

Galimo pavojaus 
kilimo priežastys 

Pavojai, kurie gali kilti Įmonėje, įmonės teritorijoje 

1.  Gaisras, sprogimas Įmonės pastatai, Įmonės teritorija 

Gaisrinės saugos 

taisyklių pažeidimai, 

diversija, 

techninis įvykis 

2.  

Grasinimas įvykdyti 

teroro aktą (sprogmuo, 

pavojinga medžiaga) 

Įmonės pastatai, Įmonės teritorija 

Socialinės priežastys, 

žmogaus veikla, 

politiniai ir 

ekonominiai siekiai 

3.  

Įmonės pastatų ar atskirų 

konstrukcijų dalinis 

sugriovimas  

Įmonės pastatai 

Žmogaus veikla, 

techninis įvykis, 

statybos normų 

pažeidimas 

4.  
Teroro aktas, pavojingas 

radinys 
Įmonės pastatai, Įmonės teritorija 

Žmogaus veikla, 

politiniai ir 

ekonominiai siekiai 

5.  

Teritorijos ir patalpų 

užteršimas pavojingomis 

cheminėmis ar 

radioaktyviomis 

medžiagomis 

Įmonės pastatai, Įmonės teritorija 

Techninė avarija  

transportuojant 

pavojingą krovinį, 

teroristinis aktas 

Pavojai, kurie gali kilti už Įmonės ribų ir turėti poveikį įmonės veiklai 

6.  

Pavojingi, stichiniai arba 
katastrofiniai 

meteorologiniai reiškiniai 
(labai smarkus vėjas, 

uraganas, škvalas, lietus, 
snygis, speigas) 

Įmonės pastatai, Įmonės teritorija Gamtinės kilmės 

7.  
Masiniai neramumai, 

riaušės, kariniai veiksmai 
Įmonės teritorija  

Socialinės priežastys, 

politiniai ir 

ekonominiai siekiai 
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8.  

Pavojingos ar ypač 

pavojingos žmonių 

užkrečiamos ligos 

protrūkis ar epidemija 

Įmonės teritorija, darbuotojų gyvenamosios 

vietos 

Gamtinės kilmės 

(epidemija, 

pandemija), 

bioterorizmas, maisto 

tarša 

9.  
Elektros energijos 

tiekimo nutraukimas 
Įmonės pastatai, Įmonės teritorija 

Techninio pobūdžio 

avarija elektros 

tinkluose 

10.  
Geriamojo vandens 

tiekimo nutraukimas 
Įmonės pastatai 

Techninio pobūdžio 

avarija 

komunaliniuose 

tinkluose 

11.  

Elektroninių ryšių 

teikimo sutrikimas ir (ar) 

gedimai 

Įmonės pastatai Įrangos gedimai 
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III. RIZIKOS VERTINIMAS 

Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai 

(poveikis).  

Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal 

Rekomendacijose pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo 

pavojaus tikimybės vertinimas balais įrašomas į 8 lentelės 3 skiltį. 

GALIMO PAVOJAUS TIKIMYBĖS (T) ĮVERTINIMO KRITERIJAI 

2 lentelė 

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas 
Galimo pavojaus tikimybės 

lygis 

Vertinimo 

balai 

Gali įvykti dažniau negu kartą per metus labai didelė tikimybė  5 

Gali įvykti kartą per 1–10 metų  didelė tikimybė 4 

Gali įvykti kartą per 10–50 metų vidutinė tikimybė 3 

Gali įvykti kartą per 50–100 metų maža tikimybė 2 

Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų labai maža tikimybė 1 

Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P): 

1. Darbuotojų, lankytojų gyvybei ir sveikatai (P1). 

2. Turtui ir aplinkai (P2). 

3. Veiklos tęstinumui (P3). 

Nustatomas galimas nukentėjusiųjų: žuvusiųjų, sužeistųjų, evakuotinų darbuotojų, lankytojų 

skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 2 skiltį. 

Nustatomi ir 4 bei 5 lentelėse aprašomi:  

1. Galimi padariniai (poveikis) turtui ir numatomi nuostoliai. 

2. Galima aplinkos tarša, galimi padariniai (poveikis) aplinkai ir numatomi nuostoliai. 

Įvertinami ir 6 lentelėje aprašomi galimi padariniai (poveikis) Įmonės veiklos tęstinumui, 

numatoma galimų padarinių (poveikio) trukmė.  
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GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) DARBUOTOJŲ, LANKYTOJŲ 

GYVYBEI IR SVEIKATAI  (P1) 

3 lentelė 

Nustatytas galimas pavojus 
Galinčių nukentėti  darbuotojų ir lankytojų skaičius 

(žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotinų 
darbuotojų ir lankytojų) 

Pavojai, kurie gali kilti Įmonėje 

Gaisras 
Žuvo ne daugiau kaip 5 darbuotojai ar lankytojai ir (ar) 

sužalota nuo 5 iki 10  darbuotojų ar lankytojų, ir (ar) nuo 
50 iki 100 darbuotojų ar lankytojų evakuota 

Grasinimas įvykdyti teroro aktą, 
pavojingas radinys (sprogmuo, 

pavojinga medžiaga) 
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra  

Įmonės pastatų ar atskirų 
konstrukcijų dalinis sugriovimas  

Sužaloti 1–5 darbuotojai ar lankytojai  

Teroro aktas (sprogimas, pavojingų 
medžiagų paskleidimas, ginkluotas 

įsiveržimas)  

Žuvo ne daugiau kaip 5 darbuotojai ar lankytojai ir (ar) 
sužalota nuo 5 iki 10  darbuotojų ar lankytojų, ir (ar) nuo 

50 iki 100 darbuotojų ar lankytojų evakuota 

Teritorijos ir patalpų užteršimas 
pavojingomis cheminėmis ar 

radioaktyviomis medžiagomis 
Nuo 50 iki 100 darbuotojų ar lankytojų evakuota 

Pavojai, kurie gali kilti už Įmonės ribų ir turėti poveikį Įmonės veiklai 

Pavojingi, stichiniai arba 
katastrofiniai 

meteorologiniai reiškiniai 
(labai smarkus vėjas, uraganas, 
škvalas, lietus, snygis, speigas) 

Sužaloti 1–5 darbuotojai ar lankytojai ir (ar) iki 50 
darbuotojų ar lankytojų evakuota 

Masiniai neramumai, riaušės, kariniai 
veiksmai 

Žuvo ne daugiau kaip 5 darbuotojai ar lankytojai ir (ar) 
sužalota nuo 5 iki 10  darbuotojų ar lankytojų, ir (ar) nuo 

50 iki 100 darbuotojų ar lankytojų evakuota 

Pavojingos ar ypač pavojingos 
žmonių užkrečiamos ligos protrūkis 

ar epidemija 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar)  - darbuotojų ar lankytojų 
evakuoti nereikia 
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Elektros energijos tiekimo 
nutraukimas 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar)  - darbuotojų ar lankytojų 
evakuoti nereikia 

Geriamojo vandens tiekimo 
nutraukimas 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar)  - darbuotojų ar lankytojų 
evakuoti nereikia 

Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas 
ir (ar) gedimai 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar)  - darbuotojų ar lankytojų 
evakuoti nereikia 

 

________________________________________ 

 



Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 

59 

KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS  

GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) TURTUI (P2) 

4 lentelė 

Nustatytas galimas 
pavojus 

Galimi padariniai (poveikis) turtui Numatomi nuostoliai 

Pavojai, kurie gali kilti Įmonėje 

Gaisras 
Sugadinti įmonės įrengimai, sugriautos 
pastato konstrukcijos, aplietos patalpos, 

sunaikintas, sugadintas inventorius 

Įmonei – nuo 30 iki 40 proc. 
turto vertės 

Grasinimas įvykdyti 
teroro aktą, 

pavojingas radinys 
(sprogmuo, pavojinga 

medžiaga) 

Sugadintas inventorius vykdant 
sprogmens, pavojingos medžiagos 

paiešką  
Poveikis turtui nežymus 

Įmonei – mažiau nei 5 proc. 
turto vertės 

Įmonės pastatų ar 
atskirų konstrukcijų 
dalinis sugriovimas  

Sugadinti įmonės įrengimai, sugriautos 
pastato konstrukcijos 

sunaikintas, sugadintas inventorius 

Įmonei – nuo 10 iki 30 proc. 
turto vertės 

Teroro aktas 
(sprogimas, pavojingų 

medžiagų 
paskleidimas, 

ginkluotas 
įsiveržimas) 

Sugadinti įrengimai, pastatai,  
inventorius likviduojant teroro akto 

metu ir likviduojant pasekmes 

Įmonei – nuo 10 iki 30 proc. 
turto vertės 

Teritorijos ir patalpų 
užteršimas 

pavojingomis 
cheminėmis ar 

radioaktyviomis 
medžiagomis 

Sugadintos pastatų konstrukcijos 
sunaikinti, sugadinti įrengimai ir 

inventorius 

Įmonei – nuo 5 iki 10 proc. 
turto vertės  

Pavojai, kurie gali kilti už Įmonės ribų ir turėti poveikį Įmonės veiklai 

Pavojingi, stichiniai 
arba katastrofiniai 
meteorologiniai 

reiškiniai 
(labai smarkus vėjas, 

uraganas, škvalas, 
lietus, snygis, speigas) 

Sugadintos pastato konstrukcijos, 
apdailos elementai 

Įmonei – nuo 5 iki 10 proc. 
turto vertės 

Masiniai neramumai, 
riaušės, kariniai 

veiksmai 

Sugadintos pastatų konstrukcijos 
sunaikinti, sugadinti įrengimai ir 

inventorius 

Įmonei – nuo 10 iki 30 proc. 
turto vertės 

Pavojingos ar ypač 
pavojingos žmonių 
užkrečiamos ligos 

protrūkis ar epidemija 

Reikšmingo poveikio turtui nėra 
Įmonei – mažiau nei 5 proc. 

turto vertės 

Elektros energijos 
tiekimo nutraukimas 

Reikšmingo poveikio turtui nėra 
Įmonei – mažiau nei 5 proc. 

turto vertės 
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Geriamojo vandens 
tiekimo nutraukimas 

Reikšmingo poveikio turtui nėra 
Įmonei – nuo 5 iki 10 proc. 

turto vertės 
Elektroninių ryšių 

teikimo sutrikimas ir 
(ar) gedimai 

Reikšmingo poveikio turtui nėra 
Įmonei – nuo 5 iki 10 proc. 

turto vertės 

 

______________________________________ 
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GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) APLINKAI (P2) 

5 lentelė 

Nustatytas 
galimas pavojus 

Galima 
oro 

tarša 

Galima 
paviršinio ir 

(ar) požeminio 
vandens tarša 

Galima 
grunto tarša 

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
gamtinei 
aplinkai 

Numatomi 
nuostoliai 

1 2 3 4 5 6 

Pavojai, kurie gali kilti Įmonėje 

Gaisras Didelė Ribota Ribota Ribota 
Įmonei 10-30 

proc. turto 
vertės 

Grasinimas 
įvykdyti teroro 

aktą, pavojingas 
radinys (sprogmuo, 

pavojinga 
medžiaga) 

Nėra Nėra Nėra Nėra 

Įmonei 
mažiau nei 5 
proc. turto 

vertės 

Įmonės pastatų ar 
atskirų 

konstrukcijų 
dalinis sugriovimas  

Nėra Nėra Nėra Nėra 

Įmonei 
mažiau nei 5 
proc. turto 

vertės 
Teroro aktas 
(sprogimas, 
pavojingų 
medžiagų 

paskleidimas, 
ginkluotas 

įsiveržimas) 

Ribota Nėra Nėra Nėra 

Įmonei 
mažiau nei 5 
proc. turto 

vertės 

Teritorijos ir 
patalpų užteršimas 

pavojingomis 
cheminėmis ar 

radioaktyviomis 
medžiagomis 

Ribota Ribota Ribota Ribota 
Įmonei 5-10 
proc. turto 

vertės 

Pavojai, kurie gali kilti už Įmonės ribų ir turėti poveikį įmonės veiklai 

Pavojingi, 
stichiniai arba 
katastrofiniai 

meteorologiniai 
reiškiniai 

(labai smarkus 
vėjas, uraganas, 
škvalas, lietus, 
snygis, speigas) 

Nėra Nėra Nėra Nėra 

Įmonei 
mažiau nei 5 
proc. turto 

vertės 

Masiniai 
neramumai, 

riaušės, kariniai 
veiksmai 

Nėra Nėra Nėra Nėra 

Įmonei 
mažiau nei 5 
proc. turto 

vertės 
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Nustatytas 
galimas pavojus 

Galima 
oro 

tarša 

Galima 
paviršinio ir 

(ar) požeminio 
vandens tarša 

Galima 
grunto tarša 

Galimi 
padariniai 
(poveikis) 
gamtinei 
aplinkai 

Numatomi 
nuostoliai 

Pavojingos ar ypač 
pavojingos žmonių 
užkrečiamos ligos 

protrūkis ar 
epidemija 

Nėra Nėra Nėra Nėra 

Įmonei 
mažiau nei 5 
proc. turto 

vertės 

Elektros energijos 
tiekimo 

nutraukimas 
Nėra Nėra Nėra Nėra 

Įmonei 
mažiau nei 5 
proc. turto 

vertės 

Geriamojo vandens 
tiekimo 

nutraukimas 
Nėra Nėra Nėra Nėra 

Įmonei 
mažiau nei 5 
proc. turto 

vertės 

Elektroninių ryšių 
teikimo sutrikimas 

ir (ar) gedimai 
Nėra Nėra Nėra Nėra 

Įmonei 
mažiau nei 5 
proc. turto 

vertės 
____________________________
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GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) VEIKLOS TĘSTINUMUI (P3) 

 6 lentelė 

Nustatytas galimas 
pavojus 

Galimi padariniai (poveikis) 
veiklos tęstinumui 

Galimų padarinių (poveikio) 
trukmė 

(valandomis arba paromis) 
1 2 3 

Pavojai, kurie gali kilti Įmonėje 

Gaisras 
Sutrikdomas administracinės, 

ūkinės veiklos darbas 
Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 

parų 
Grasinimas įvykdyti 

teroro aktą, pavojingas 
radinys (sprogmuo, 

pavojinga medžiaga) 

Nutraukiamas administracinės, 
ūkinės veiklos darbas 

Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 
parų 

Įmonės pastatų ar atskirų 
konstrukcijų dalinis 

sugriovimas  

Sutrikdomas administracinės, 
ūkinės veiklos darbas 

Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 
parų 

Teroro aktas (sprogimas, 
pavojingų medžiagų 

paskleidimas, ginkluotas 
įsiveržimas) 

Sutrikdomas administracinės, 
ūkinės veiklos darbas 

Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 
parų 

Teritorijos ir patalpų 
užteršimas pavojingomis 

cheminėmis ar 
radioaktyviomis 

medžiagomis 

Nutraukiamas administracinės, 
ūkinės veiklos darbas 

Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 
parų 

Pavojai, kurie gali kilti už Įmonės  ribų ir turėti poveikį Įmonės veiklai 
Pavojingi, stichiniai arba 

katastrofiniai 
meteorologiniai 

reiškiniai 
(labai smarkus vėjas, 

uraganas, škvalas, lietus, 
snygis, speigas) 

Sutrikdomas administracinės, 
ūkinės veiklos darbas 

Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 
val. 

Masiniai neramumai, 
riaušės, kariniai 

veiksmai 

Nutraukiamas administracinės, 
ūkinės veiklos darbas 

Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 
parų 

Pavojingos ar ypač 
pavojingos žmonių 
užkrečiamos ligos 

protrūkis ar epidemija 

Sutrikdomas administracinės, 
ūkinės veiklos darbas 

Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 
parų 

Elektros energijos 
tiekimo nutraukimas 

Sutrikdomas administracinės, 
ūkinės veiklos darbas 

Kai veikla sutrikdoma iki 6 val. 

Geriamojo vandens 
tiekimo nutraukimas 

Sutrikdomas administracinės, 
ūkinės veiklos darbas 

Kai veikla sutrikdoma iki 6 val. 

Elektroninių ryšių 
teikimo sutrikimas ir (ar) 

gedimai 

Sutrikdomas administracinės, 
ūkinės veiklos darbas 

Kai veikla sutrikdoma iki 6 val. 
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Kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis) (P1, P2, P3) įvertinami balais pagal 

7 lentelėje pateiktus įvertinimo kriterijus. Balai surašomi į 8 lentelės 4, 5, 6 skiltis.  

Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinami balais, atsižvelgiant į 4 ir 5 lentelėse 

numatomus nuostolius (4 ir 5 lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami).  

GALIMŲ PADARINIŲ (POVEIKIO) (P) ĮVERTINIMO KRITERIJAI 

7 lentelė 

Galimų padarinių (poveikio) gyvybei ir sveikatai (P1) 

įvertinimas 

Galimų padarinių 

(poveikio) lygis 

Vertinimo 

balai 

Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar)   darbuotojų ar lankytojų 

evakuoti nereikia 
nereikšmingas 1 

Sužaloti 1–5  darbuotojai ar lankytojai ir (ar) iki 50   

darbuotojų ar lankytojų evakuota 
ribotas 2 

Žuvo ne daugiau kaip 5   darbuotojai ar lankytojai ir (ar) 

sužalota nuo 5 iki 10    darbuotojų ar lankytojų, ir (ar) nuo 50 

iki 100 - darbuotojų ar lankytojų evakuota 

didelis 3 

Žuvo ne daugiau kaip 20   darbuotojų ar lankytojų ir (ar) nuo 

10 iki 50    darbuotojų ar lankytojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 

100 iki 200   darbuotojų ar lankytojų evakuota 

labai didelis 4 

Žuvo daugiau nei 20   darbuotojų ar lankytojų ir (ar) sužalota 

daugiau nei 50    darbuotojų ar lankytojų, ir (ar) daugiau kaip 

200   darbuotojų ar lankytojų evakuota 

katastrofinis 5 

7 lentelė (tęsinys) 

Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) 

įvertinimas 

Galimų padarinių 

(poveikio) lygis 

Vertinimo 

balai 

Įmonei – mažiau nei 5 proc. turto vertės nereikšmingas 1 

Įmonei – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės ribotas 2 

Įmonei – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės didelis 3 

Įmonei – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės labai didelis 4 

Įmonei – daugiau kaip 40 proc. turto vertės katastrofinis 5 

 

7 lentelė (tęsinys) 
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Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui (P3) 

įvertinimas 

Galimų padarinių 

(poveikio) lygis 

Vertinimo 

balai 

Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų nereikšmingas 1 

Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų ribotas 2 

Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų didelis 3 

Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų labai didelis 4 

Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų katastrofinis 5 

 

____________________________________________ 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pavojai, kurie gali kilti Įmonėje 

Gaisras 4 3 4 4 
12 

didelis 
16 

labai didelis 
16 

labai didelis 
44 labai didelis 

Grasinimas įvykdyti teroro 
aktą, pavojingas radinys 
(sprogmuo, pavojinga 

medžiaga) 

4 1 1 3 
4 

priimtinas 
4 

priimtinas 
12 

didelis 
20 didelis 

Įmonės pastatų ar atskirų 
konstrukcijų dalinis 

sugriovimas  
2 2 3 3 

4 
vidutinis 

6 
vidutinis 

6 
vidutinis 

16 vidutinis 
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Teroro aktas (sprogimas, 
pavojingų medžiagų 

paskleidimas, ginkluotas 
įsiveržimas) 

2 3 3 3 
6 

vidutinis 
6 

vidutinis 
6 

vidutinis 
18 vidutinis 

Teritorijos ir patalpų 
užteršimas pavojingomis 

cheminėmis ar 
radioaktyviomis medžiagomis 

2 3 2 4 
6 

vidutinis 
4 

vidutinis 
8 

didelis 
18 didelis 

Pavojai, kurie gali kilti už Įmonės ribų ir turėti poveikį Įmonės veiklai 

Pavojingi, stichiniai arba 
katastrofiniai 

meteorologiniai reiškiniai 
(labai smarkus vėjas, 

uraganas, škvalas, lietus, 
snygis, speigas) 

4 2 2 2 
8 

vidutinis 
8 

vidutinis 
8 

vidutinis 
24 vidutinis 

Masiniai neramumai, riaušės, 
kariniai veiksmai 

3 3 3 3 
9 

vidutinis 
9 

vidutinis 
9 

vidutinis 
27 didelis 

Pavojingos ar ypač pavojingos 
žmonių užkrečiamos ligos 

protrūkis ar epidemija 
3 1 1 3 3 priimtinas 3 priimtinas 9 didelis 15  didelis 

Elektros energijos tiekimo 
nutraukimas 

4 1 1 1 4 priimtinas 4 priimtinas 4 priimtinas 12  priimtinas 

Geriamojo vandens tiekimo 
nutraukimas 

4 1 1 1 4 priimtinas 4 priimtinas 4 priimtinas 12 priimtinas 

Elektroninių ryšių teikimo 
sutrikimas ir (ar) gedimai 

4 1 1 1 4 priimtinas 4 priimtinas 4 priimtinas 12 priimtinas 
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IV. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS 

 

Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuotas pagal formulę R=TxP (R – rizika, T – 

tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašytos į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis: 

1. Galimo pavojaus rizikos  - darbuotojų ir lankytojų gyvybei ir sveikatai lygis (R1). 

2. Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2). 

3. Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3). 

Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių 

(poveikio) (P) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatytas kiekvieno galimo pavojaus rizikos 

(R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašytas į 8 lentelės 7, 8, 

9 skiltis. 

8 lentelės 10 skiltyje įrašytas bendras rizikos lygis, kuris gautas sudėjus R1, R2 ir R3 

reikšmes. Šie duomenys panaudoti sudarant Įmonės galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka pagal jų 

rizikos lygį.(10 lentelė) Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi: 

1. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės. 

2. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį). 

3. Pavojai, kurie yra didelės tikimybės. 

4. Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka. 

 

RIZIKOS LYGIO (R) NUSTATYMAS 

 9 lentelė. 
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Galimi padariniai (poveikis) 

 žalia – priimtina rizika 

 geltona – vidutinė rizika 

 oranžinė  – didelė  rizika 

 raudona – labai didelė rizika 
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ĮMONĖS GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS PRIORITETO TVARKA  

PAGAL JŲ RIZIKOS LYGĮ 

 
10 lentelė  

Galimas pavojus 

Galimo pavojaus 
tikimybės 

įvertinimas balais 
(T) 

Bendras rizikos lygis 
(R) 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės 

Gaisras 4 44 

Pavojingi, stichiniai arba katastrofiniai 
meteorologiniai reiškiniai 

(labai smarkus vėjas, uraganas, škvalas, lietus, 
snygis, speigas) 

4 24 

Grasinimas įvykdyti teroro aktą, pavojingas 
radinys (sprogmuo, pavojinga medžiaga) 

4 20 

Masiniai neramumai, riaušės, kariniai veiksmai 3 27 

Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių 
užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija 

3 15 

Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį), bet yra mažesnės tikimybės 

Teroro aktas (sprogimas, pavojingų medžiagų 
paskleidimas, ginkluotas įsiveržimas) 

2 18 

Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis 
cheminėmis ar radioaktyviomis medžiagomis 

2 18 

Įmonės pastatų ar atskirų konstrukcijų dalinis 
sugriovimas 

2 16 

Pavojai, kurie yra didelės tikimybės, bet sukelia mažesnius padarinius 

Elektros energijos tiekimo nutraukimas 4 12 

Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas 4 12 

Elektroninių ryšių teikimo sutrikimas ir (ar) 
gedimai 

4 12 
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Pavojai, kuriems nustatytas labai didelis ar didelis rizikos lygis: 

1. Gaisras 

2. Grasinimas įvykdyti teroro aktą, pavojingas radinys (sprogmuo, pavojinga medžiaga) 

3. Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis ar radioaktyviomis medžiagomis 

4. Masiniai neramumai, riaušės, kariniai veiksmai 

5. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija 

Šių galimų pavojų valdymas aprašytas Įmonės  Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. 

 

Pavojams, kuriems nustatytas labai didelis, didelis ar vidutinis rizikos lygis: 

1. Gaisras 

2. Grasinimas įvykdyti teroro aktą, pavojingas radinys (sprogmuo, pavojinga medžiaga) 

3. Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis ar radioaktyviomis medžiagomis  

4. Masiniai neramumai, riaušės, kariniai veiksmai 

5. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija 

6. Įmonės pastatų ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas  

7. Teroro aktas (sprogimas, pavojingų medžiagų paskleidimas, ginkluotas įsiveržimas) 

8. Pavojingi, stichiniai arba katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas, 

uraganas, škvalas, lietus, snygis, speigas) 

9. Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojingomis cheminėmis ar radioaktyviomis medžiagomis 

Šių galimų pavojų rizikos mažinimo priemonės numatytos Įmonės Ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių plane.  

Šios priemonės: 

– Mažina galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį). 

– Gerina Įmonės pasirengimą reaguoti ir likviduoti įvykius ir šalinti jų padarinius. 

– Didina Įmonės  darbuotojų, lankytojų saugumą gresiant ar įvykus įvykiams. 

Pavojai, kuriems nustatyta priimtiną riziką, galimų pavojų prevencijos priemonės ir jų 

valdymas nenumatytas, tačiau jie pakartotinai bus įvertinti rizikos analizės peržiūros metu. 

Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus 

arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, 

pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, 

didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų, lankytojų 

saugumą.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS ANNEX 
RELATED TO THE OFFER  

 
FLEXIDRY M AND PERIPHERALS TECHNICAL FILE INCLUDED IN CONTRACT 
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A) DEPACKAGING UNIT : FLEXIDRY M 

FLEXIDRY M is a Bio-waste depackaging machine. 

The purpose of the machine is to depack the rejects from agri-food industries and the unsold food items from 

supermarkets. Those products are food items. The depackaging allows to recover at the end of the process on one side 

the organic fraction and on the other side the empty packages. 

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

 FLEXIDRY 

Weight 

Length 

Width 

Height 

10 t 

4,850 mm 

2,110 mm 

4,200 mm 

Electrical power 

Supply voltage 

Pneumatic pressure 

Water consumption 

35.5 kWh - IE3 engines 

400V tri-phase + neutral + ground – 50 Hz 

7 to 10 bars 

50 L for the AUTOMATIC cleaning cycle 

From 5 to 10% water during the operation 

Materials of FLEXIDRY: 

• Chassis: S235J0 steel and anti-corrosion paint with oven passage 

• Perforation module:  
o Frame: Stainless steel AISI304  
o Perforating rollers: Large/small toothed discs, Toothed wheels: RAEX 450 (Creusabro)  
o Shafts, Spacers and Combs: Steel S235J0 

• Brush: S235J0 steel for shaft & nylon bristle 

• Roller: S235J0 Steel 

• Trommel: S700 Steel    

• Dismantling: S235J0 Steel 

• Ducts: Stainless steel AISI304 

• Hoods:  
o The two large Hoods (fixed and mobile): AISI304  
o The four small hoods: S235J0 

Organic fraction 

outlet 
Empty packages 

outlet 
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B) FEEDING HOPPER 

The 5m3 hopper has the objective of continuously feed the FLEXIDRY. 

TECHNICAL 
CHARACTERISTICS 

DETAIL 

 
Products to transfer Bio-waste individually packed. 

Maximum size of the conveyed products: 400x300x200mm. 

 
Capacity Volume of 5m3. Top opening of about 2000mm x 3000mm.  

Loading height about 2,7m 

 
Flow 8 tons/hour or 16m3/hour 

 
Materials 

Spirals and mechanical parts: special high alloy steel 
Wearing parts: stainless steel wearing bars and ASI 304 L  
Trough hopper and caps: stainless steel AISI 304L 
Supports: Stainless steel and hot galvanized steel.  
Geared motors and mounting lantern: Alu-cast iron + synthetic resin coating. 

 
 
 
Electrical characteristics  

Electrical characteristics High-efficiency three-phase motors IE2 - 3x400V - IP55, insulation 
class F.  
2x1,5kW power motor for the horizontal extraction-dosing screws and 1x5,5kW motor for 
the inclined screw.  
Two frequency variators allow the control of the torque and the feeding speed (integrated 
in the supplied electrical cabinet). 

Extraction-dosing screw 
2 extraction screws at the bottom of the hopper. Coreless screw, heavy-duty model with 
hollow profile. Trough Ø 420mm by stainless steel wear bars. Length of the screw: about 
3750mm 

Inclined screw  
Length about 10,7m reinforced heavy duty model spiral screw in trough Ø 420mm 
with coating. 

Outlet 
Axial product outlet at the end of the trough, with connecting flange to the trough. 
Liquid outlet at low point by drain box (it is recommended not to let the products stay for a 
long time in the hopper). 

 



 

Green Creative - 9 bis avenue du Bouton d’Or - 94370 Sucy-en-Brie - Tél. +33 (0)1 43 77 85 42 – www.green-creative.com 
S.A.S au capital de 53 474 € - RCS Paris B 522 993 922 - Siret 522 993 922 00031 - Code APE 7112 B - Identifiant TVA : FR 85 522 993 922 

4 

C) PACKAGE EVACUATION  

 

A screw conveyor will be set up and controlled in order to discharge packaging outside.  

Proposed screw is coreless without any central shaft or bearings from the beginning to the end. This screw transfers 

packagings from the FLEXIDRY to the customer storage area. It’s 5,5m long, with a 315mm diameter. 

  

Manufacturer: OPAL INGENIERIE 

 

TECHNICAL 
CHARACTERISTICS 

DETAIL 

Materials 

Spirals and mechanical parts: special high alloy steel 
Wearing parts: stainless steel wearing bars and ASI 304 L  
Trough hopper and caps: stainless steel AISI 304L 
Supports: stainless steel AISI 304L 
Motor shaft sealing by PTFE filled gland 
Geared motors and mounting lantern: Alu-cast iron + synthetic resin coating. 

Electrical 
characteristics 

Electrical characteristics High-efficiency three-phase motors IE2 - 3x400V - IP55, 
insulation class F.  
1x5.5kW power motor in pushing configuration 

Extraction-metering 
screw 

Coreless screw.  
Spirals diameter 315mm.  
Trough diameter 355mm   
Screw lenght : 5,5m  
25 degrees of upward tilt action 

Outlet Top outlet trough height of 2.45m to the ground 
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D) ORGANIC SOUP EVACUATION 

 

OPTION 1  

A bypass system will be set up. A chute will be installed and will direct the flow to the pump or to the screw according to 

the type of organic fraction. 

• Liquid organic fraction will be pumped by a stainless steel excentric rotor pump (Piping not included) 

 

• Semi-solid organic will be conveyed by a 7m screw to bring the pasty/solid material to a defined ground area.  

A valve will be activated by the operator in order to choose the type of flow. 

 

 

OPTION 2 

A screw will be put in place and will be able to treat :  

• Liquid juices for anaerobic digestion 

• Semi-solid organic for composting 

The organic matter will be directed to a skip. The skip will have to be changed according to the type of organic matter. 
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E) AUTOMATION 

 

All the peripherals sold under the Contract are controlled and integrated into the programming of the general PLC. Each 

FLEXIDRY motor or peripherals except for the packaging conveyor screw are on SIEMENS brand drives with different 

powers:   

- Trommel: 11kW 
- Brush: 2x5.5kW 
- Screw: 2,2kW 
- Perforation module: 9.2kW 
- Pump: 7.5kW 
- Hopper: 8kW 

 

The pneumatic is managed by a pneumatic block with 3/2 valves for pneumatic cylinders and 2/2 valves for water 

injection. This block is piloted in Ethernet/IP bus. Most of the sensors are 24V on/off, except for the hopper laser sensor 

in analogy mode and the ultrasonic sensor for the pump level. 

The machine can be controlled via a control panel on the cabinet and additional buttons for special actions: emergency 

stop, switch for cleaning mode, reset button and two-hand button for trommel cycle in cleaning mode. 

The control interface has been designed to make the operator more autonomous, simpler and with feedback for 

processing optimization. It will allow to manage rotating roller’s pressure on wastes and water injection easily. 

 

SECURITY 

FLEXIDRY is CE certified and follow the machine directive 2006/42/CE.  We would like to raise concern of the users and 

operators on the following risks link to the use of the machine: 

- Electric risk 
The access to the electric cabinet is restricted to the authorised persons. Prior to any intervention on the 
depackaging unit, the main switch on the cabinet should be switch off. 

- User risks  
The operator security is covered with a casing and with bonnets connected with security sensors. Those 
sensors are connected in series with the emergency stop acting on a security relay. This unit is considered as a 
shredder. In any case, the user must have access to the machine while running. 

INSTALLATION AND SITE PREPARATION 

The ground must be horizontal and levelled (A 2 mm planarity default is accepted) on all the FLEXIDRY and its peripheral 

zone. 

- The ground must bear the load of the equipment, of which the FLEXIDRY, 10 tons. The ground on which the 
FLEXIDRY will be installed has to support a theorical punching load of 16N/mm² (C16/20 concrete floor). We 
highly recommend to set up the FLEXIDRY on a C25/30 concrete floor minimum for outside use or C20/30 
minimum for inside use in order to prevent any punching load issue or sinking of the machine in the time. For 
example, we do not recommend to set up the FLEXIDRY on asphalt.  
The concrete floor should have a thickness of 150mm or higher to fix the FLEXIDRY on the floor.  

- It is recommended to realise a drain underneath the FLEXIDRY to collect its washing water. 

The site and facility accesses must allow the movement of heavy machines (cranes, fork lift) in order to install the 

FLEXIDRY and the peripherals.  

Connexion requirements 
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On site, the purchaser must provide an access to water, to a pneumatic system and to the electrical system: 

- The power connexion (in particular the cabling to the cabinet switch) is the responsibility of the Purchaser. 
- A water supply with a valve must be located next to the FLEXIDRY. The connexion between the valve and the 

FLEXIDRY is the responsibility of the Purchaser. The connection is made with a ¾ inch or 20x27 (French 
denomination) male connector to be supplied and installed by the client. 

- An air supply with a valve must be located next to the FLEXIDRY. The connexion between the valve and the 
FLEXIDRY is the responsibility of the Purchaser. The connection is made with a ½ inch or 15x21 (French name) 
male connector to be supplied and installed by the client. 

ENERGY TECHNICAL CHARACTERISTICS  

Electricity 5 pins 400V 125A three-phase + neutral + ground 
Power supply line and cabinet protection with 300mA type A –Si differential 
protection. 
The client must specify the neutral regime used on the site. 

Water Minimum pressure of 3 bars with a flow rate of 50L/min. 

Compressed Air* 7 min to 10 bars max and 1250L/min minimum flow. Air Quality according to ISO 
8573 

Internet  RJ45 plug and cable at the machine with a minimum speed of 128kbps 
Possible option: box 4G positioned in the cabinet 

 

*the FLEXIDRY machine is connected to a compressor or to the purchaser compressed air network. The compressed air is 

used to operate the pneumatic actuators for the pressure on the depackaging steel roller and for the disc of the 

perforating module.  

In case of lack of air network, Green Creative advises to have a compressor with the following characteristics:  

- 200L compressor, 1250L/min flows, minimum pressure of 8 bars 
- Air treating unit FRL according to ISO 8573 
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uqŕzsw�l�tlq|q�zu��lqr�pz�ysw�l
�|q�yzr�swlqs�tvt¤zpzswnloqwzz�
vqv}�lws�|q�ytv}l�tysv}r�swnl
.z�¤qv}l¤}lz�}z�zrz�nl }pnl�l���l
§��§§n

��qr�zqzlws�}�yqv}lª|qz�zswl
vt�t�zypsw�lqs�tvt¤zpzsw�l|z�
ws�}z�zsw�lvzy�tqs�t¤swswl~�|q��
yzr�sw�lr}|q°zstuqŕzsw�l¤}l �l
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<[5\Z[9Ó�a��q"�����������à!���"�� �������� ���$��������!�����$���!�q�����$������� ����������$#b��(�+��������ba��
:��WX5\5[Ó�b̀� ���"# ��$���"�� ������"�� ����a���"�� �a�~�h�$��a(Ó

�ñÎÅãßÎþüÿNöùÖäóòNÿPôóN�þüOÖþüÿNOæÖ�fóNõøóüRÎ
�b̀� �����������̀�̀��1�a��$��a�"# ��$������"�̀���!������ !��"�� #$�����1�����$��"�� ��&�������"������������� �$��
��������#"������������̀�$��(�����$��a����~�h�"�������#"���$�̀������� ��#���o&/-� $�����a$a�v~�����������(�.)&�
i�����!� (&������������(���"(�(�����$��a������� ����̀�$�̀�� a��d������"������b̀� ����#���)&V-� $�����a$a�v+���� �!�
35mWX�X5[�ÓAE?EB9Ó����$��a������a��$����������̀��#������"�!� ��̀����&� a����a���a���)&..Ó3\9Ó

�ñÎÐÏîÎ�� ¡HI���&� a�����������̀�����ÓyZ3j\<X6j[=Ó
,Ó����������$��������"�"���#b��Ó
,Ó������������̀������"�"���#b��Ó
,Ór�%����������"��a�$������"�� �����%������Óm4W<Ó¢k<W356Z[Ó5m[5j�Z[Ó\WXW[6<4W�Z[�Ó
,Ó~���1��������������a����������b�̀�$���������$�����������h���a����� ��!�$��������̀���Ó
,Ó�a��d������"������������$������������a��d����\WXW[6<4W�Z[9Ó
ÍfPÿôMüø£ÖMýòÖÅãßÎJ�GH�I��Î�J��
I��ÎJ���K�Ó56[53WX�Z�WÓWX[6W6j7W�5Ó�Ó�����d��(Ó

¤êÖÜóòüøóùÖÇQÿôNúPöùÖùfPÿôMüøóùÖMýòÖÅãßÎ
-()(�̀���a������d�������$���������${&� ���"�� ��������� ������� �������a���&�"��a�$������"�� ����&��� ����̀�$�̀��
 a��d������"���������a���&�������������a�������%�"���������a������������ �!���� ���"�$a�&�1��~�hÓ�����bd���"# ��$��Ó
�9}Ó̀���a������d�������$���������${&� ���"�� ����������� ������� �������a���&�"��a�$������"�� ����&��� ����̀�$�̀��
 a��d������"���������a���&�������������a�������%�"���������a������������ �!���� ���"�$!&�q����#$a����q�"�������������$���
�������bd����1�a���$�����"�� ����������bd���"# ��$�(Ó

¥¦êÖßüùõöøÿôýùÖüô�öPøóþüøóùÖüPÖMóò�þóþüøóùRÎ
ia�������a���̀��"��a�$�����a�������������� �������d�#$a��~�hÓZ4�5XW§56Z4Wa��va��� �"a�����b�����Ó�� a$���!�
�����̀a����������d��������)o����b������!��a��������&� �����a�{������1�${������~�h�������{���� ��b��������d��(�
ia�������a����"��a�$��������d�#$a���������� �����1�a&���(���1�a&� ���$������ �������$����#1�������$���$��(Ó



bcbdeddeddfdcgdc hijklmnonpqrflstrkqoulsvfmlmnwqo

xnnymgzzwyklmnonpqomi{nzlmml|mnoeml|snozezqwmmo}wmzmwsnz~~d��d� dzd



�

������������������������������������������� ������������������������ ��������������� ¡���¢���¢���£���������¢���¢������
¡����������¢¢¤��¥����¦���� ����§̈����������������������¤�� ���������©�������ª��� ¡��«���������¬��«�¬��
 ¡¤�®�¢�¥����¦���������̄��� °����§§±±±���������������� ²³�́µ³�¶�������������«������
� � ������·�������̈�̧ ���������������

�

¹º»¼½¾¿ÀÁ¹ºÀ¹ÂÃ¿ÀÁ¹ÃÄ½ÅÆÇ¹¼Á
²��ÈÉ�Ê���̄�Ë��É�����¤�������É��� ¡�¤�¢¢�������É�������̄��
�́É�Ë���������µ��������Ì���������̈�������Í�������©��

��®�®¢¢¢¢¢�ª���®¢®�«�
Î��
�

ÏÐ»ÁºÇ¹½ÄÑ¼Ò¿Á¹º¼ÄÁº¿ÓÄ¼¾¼¿Á¹º»¼½¾¹¼ÁÓÄÇÅ¼½¼Ò¿ÁºÇ¹ÏÔ¼ÕÁ¼ÇÁÀ¾Ä»Ö¼Ò¿Á
º¹Å¹»º¼½¼Ò¿�

����̄�É������� ���É̄�������É¶����������É�������×���¦��̄���������̄���������������̄���������
£����Ì���ª���Ø¢�¤¬��Ù����¢¤¤���ª����®¢¤�¬Ú����É����������������¢����������É���� ���É̄�������É¶������
������������������®�¢«������������¢����£���Ì���ª���Û¢��¬�ÜÛ¦������É�������×���¦��̄�������
��̄���������������̄����������̄����������·�����̄��������Ý��¡²���®�¢«¢¢�®��ª���¢«®�¢��¢�¢���É���É��
���������²������������É���������×����������É�Þ�²����×���������·��©������ß²³�¥����¦������������
������à��̄���Ì���������������É�������×���¦��̄���������������������à��������������̈�����É��×����
�É�×�������¥����¦����������������©̄���Ì���á��¦�����Ì���������É�¥��̄����à����®��ÛÉ���à�����
¥����¦���������̄�����̄���������������̄�������������á�©�¶����É����Ì���������������������������Ì̄É��É��
����×�Ì�É������É�������×���¦��̄�������������Ê�����É���Éá����̄É�����¶����̄���������������̄���������
���É����à�����¦�É���

����̄�É�����������É�������×���¦��̄���������̄���������������̄����������̄����������·���«¢��É���É��
���·������̈�������©�������â���²������á�©�������¶���²����×���������������̄�����¦����

�́��¶�����É���Ì�����������������̄�������������������������̈�������������������

��ØÛµÛ²�²��
¢�Â�����·������������������©��â���²���¢��������

Û��������É�� ����É��ã�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����¦��́��¥É�·���¦��Ä�����¢�����¢������
������·�����������̧ ���������������



ÅÆÇÈÉÊËÌÇÍÎÏÐÑÒÓ
ÔÇÕÖ×ØÇËÅÙÚÛÍÖÆÉÜËÛÈÛÖÇÝØËÉ×ÞÖÝßÇÆ×àÌÛÖáÉÈÝÆÇÍÎ

ÅØÇÈÔÛâÇÌÛÍÖã×ËÈÙÍÖßÉË×ØÛÍÖäÌÇËÍÝÛÖÇÝØËÉ×ÞÖÇÅÚÛÆÛâËÌÛÖËÈåÆÇÍÝÆÔ×ÝãÆÛÍÖ
ÍÔ×ãÆËÌÇÍæÖ×ØÇËÅÙÚÛÍÖÆÉÜËÛÈËÈËÛÖÍçßÇÆÝàÈÛÖèÉÌÙÍÖÍ×ØàÅÉéÖÎ

ÇÚÆÉÍÔÖ×ÉÝßÉÆÜËÞÖÜêÖëéÖÚÔÌÅËÞÖ×êéÖ×ØÇËÅÙÚÛÍÖÆêÖÍÇßêìÎ
ÐíîÒÑïÑíÎÇÅØËÈ×ÇËÖßÉÆÝËÈËÌÛÖÅÆÇÚèËçÓ

ðñÎÅòóôõö÷óøöùÖúûüôýùÖþÿüûòöùÖ�������Î�ÎÅãßæÖ��	�
���������Ó
��������������������������� !��"�� #$��%������&�'���!��(�)*&���������&�'+,-.)/0�����������$(���"(&���(���1���2�
345678345679:6;Ó6<:9=Ó>?Ó@ABÓCDÓDEÓDA9Ó

FñÎÐ�GH�I��Î�J��
I��ÎGH���
�K�Î�������Î�ÎÐÏîLÎMöûõøÿôNOÖPÿôQý÷óùRÓÓ
����ST ������$�U&�+�� �����())-&���������&�'+,-V./)�����������$(���"(&���(���1���2�WXYZ8<3Z[W[6<\59:6;Ó6<:9=Ó>?Ó
@ABÓ@CÓD@ÓAC9Ó

]ñÎÅãßÎJ�G�̂�
�K��Ó
_����������� !�������̀�$�Ó,Ó���a�1�$������$�����$�������b�$a�Ó��c�����a �d�����a d��$��(Ó

eñÎÅãßÎfögúMüùRÖÎ
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>������

û	�������û���ýÿ#ý�

û H��ýÿ#�û�ý�ý üýÿý%ý�

YDY'C''C'_û'_;\Y;\Y

û��ÿ��ý�ý�

û H�ý���ý� ��ÿ��ý�ý� <��ý� ��ÿ��ý� üýÿý%ý�

L�ÿ������ûý��� Ma�ýÿ�W�ûý�B��Xûb���ÿ�=X
cK<
HIH"K$�c

'\DD'dd[d "ý����û?ÿAû''ZEûZ\Y['
<�ý�?X�ý

û	�������ûÿ�þ���ÿýB�W��

û :�þ���ÿý=��û�ý�ý 	�������ûÿ�þ���ÿýB�W��ûNÿA e��X�û&P��ý�þ��(û���ý� üýÿý%ý�

YDY'C''C'_û'_;\Y;\Y &[C''û'\A[AYû$ÿ(YC'[[D[d YZ'[\ZD]D

û	������fû�aÿ�þ���ÿý=g�û�ýÿb����Wý�

û >ýÿ�ý�û�ÿû?ý=ýÿ�X üýÿ��þ�� H�ÿ���Qÿ����û?ý�ý���#�

:�ýû>���a�Q����X 	������̂û=ý��#�û�ÿ
�������ý=��û��#ÿ�ý��
=������X�û�=���ý���
ý������ÿý��ÿX

	������̂û=ý��#�û�ÿ
�������ý=��û��#ÿ���

ûNKü�HI:�J
$IKLIû$K"�	M
$KNOH

ûK�Aû��������û�ý���W��û��ý�����#�

û"�Bh���Xû��i�ÿýB�Wý

û K�Aû��������û�?�B�i��ýB�W��ûI	 K����ÿ������û��������ûþÿ�?X �	>Hû?ý=ý����ý�û�ÿû=�ÿ��Wý üýÿý%ý�

�	
�C>'AD F�	
� 	������̂û=ý��#�û�����ý
�=��#�Eû=�ÿ��Wýû[A_A[Z

û

ûK�Aû��������û��ý��i��ý=�ý�

û Hý�þ#��ý üýÿý%ý�

û

ûj#���û&���(û������ý�

j#���û&���(û������ý�

'\A[AYû$ÿ

û

û����#�

û���ý���þ�ûý���#�

û ���ý��#bX�û�ÿ���� üýÿý%ý�

H��ýÿ#ý�

û���ý���þý�û�ýÿb����Wý�

û >ýÿ�ý�û�ÿû?ý=ýÿ�X üýÿ��þ�� H�ÿ���Qÿ����û?ý�ý���#�

I�þýûJ�?ý��X <�ý�?X���û��?ýÿ�ý����
>������X�û�=���ý���
�ý�þ��û��#ÿ�ý��û?ý�ýÿXWý

<�ý�?X���û��?ýÿ�ý����
>������X�û�=���ý���
�ý�þ��û��#ÿ���

û

FÿPa��ûPû?ý��ý�þ��û?ýþÿ�����Pû?���ý?P

û û

kkkû�?ÿ����ý�;ûM�jû$��H�i�EûM�jûcH���ýþýcA



l l
l
l
l
l
l

mnopqrsotnouvtwsmtsxrytwonwrpz{v|o}yw~pmsn�s}pu�y�
mnopw�o~sxtwnpo�sz�w}ouot�pno|ytw�

�zsomv~yt�mnopqrsotnouvwrpz{v|o}yw�sz~�{s�
l

�������������������������������������������������������l
 ��¡��¢��£��¤��¡����������¡��¥�������¦���¡��¦�����������£��������§������l

����¢̈������¡��¢�©�ª����¤����������«��«��¬���¤������������®§̄��°�®®�±§������¤��£���¤����¤��²�¤�������l
l
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¤rTZP̂RkaeOĵTcbaTZ]\TPXP̂_PRXM̂TWPaROPTXVR_XRTA4�8F@E:97?Dx8G7?Cw>:68u4v8��E@;6;D79=�8
�7B~85=�D:86?�@�7E@;6;D79=~BD8=GH=8G7C6;DG:@D:8B=6�E:8=FG7;:8�=6E@;85G~8���|8IB=65wF=�86E68y67�@8;:;6G6?E69@8F67?@;|8@85=;6�Bz9x8E@56>=;
5=C=B8E@957D7?{6>¥8D76ED68A4�8;:H>7ED=9;86G845B6?E@;8=5;=:C@;8=C7?D�G=6~

¦rT\RVoMTdR̂jMOVKb̂T̂jUPpRKcRKROMT̂jTZ]\TPXP̂_PRXPT̂ĵRNRK_ROP̂8
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|aojcgèld}{osgìld}̀sg}̀ak̀eucld�̀plu{x�ldchdl̀}c}̀ps{xc�d

erocpegk̀i�k�ds̀cou�dq̀hs̀}cigd}cr�gd̀aojcgegdx~sadu}̀hogld̀qh̀�ad
�q̀u}chuceuad�crua}gld�rlqaxpcogld�{hc̀al{x�ld����t��t��deaùhciad
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�rucèeu{lds̀p{}̀aucd̀aojcgerd̀lire{ldqhc}̀pgdq̀urcoucdsgoat

ireual�deahgs{uald�̀plu{x�ldchdl̀}c}̀ps{xc�derocpegk̀i�k�ds̀cou�d
q̀hs̀}cigd}cr�gd̀aojcgegdx~sadu}̀hogld̀qh̀�gd�q̀u}chuceuad�crua}gld
�rlqaxpcogld�{hc̀al{x�ld����t��t��deaùhciad�hnd����d��|��d�����d
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ùu�dogeluhaojck��dwre�k�doah�c�d
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uc}̀pcl�doah�dqrhdscrezd̀qp̀eo�dqrhd
���dp̀eo{ugk�ndåp̀eagk̀ì�dòsd
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oaldk̀ads̀x̀hdhr�rh}agucdqhro{t
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cefh̀luhaou~hgldlao~hcìlnd�rcopgld�ri�ldlop{qgd̀shrl̀l�d�p̀cq�sgld̀qlohn�d
�p̀cq�sgldhndl̀}n�d_g}cp�dlren�d_aiqc�don�d�ru}rhbc�dbnd�nd�ndå|�dlaxkroùc�d
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qrurejckzdurcoucdå|�dlaxkroùildchd|qpceogld̀ql̀abgld̀breu~h̀cnd�nd�cr�gd
}clagire�ldlaq̀�cescecigdladå|�d̀ùlòcùdlalchceocìld}{old����t��t
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lrealdèialnd�rpnd�d���d�����n
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waqrhòirdbrhc̀alcgicldòcegt
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