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Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas):
AB „GRIGEO KLAIPĖDA (įmonės kodas 141011268),
Nemuno g. 2, Klaipėda, LT-91199 Klaipėdos m. sav.,
tel.: (8 46) 39 56 16, faksas: (8 46) 395 600, mob.: (8 652) 16 802
info.klaipeda@grigeo.lt, rita.liakstutyte@grigeo.lt
generalinis direktorius Tomas Eikinas
Poveikio aplinkai vertinimo programos rengėjas (vykdytojas):
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Taikos pr.119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.,
telefonas: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69,
el. paštas: info@ekosistema.lt.
direktorius Marius Šileika,

Bylos laida
Išleidimo data

0
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Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskritis (žemės sklypo kad. Nr. 5544/0007:51
Lėbartų kv., plotas 33,7671 ha).
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo metai: 2020 m.
Poveikio aplinkai vertinimo programos rengėjas:
Projekto vadovas
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PŪV organizatorius (užsakovas):
AB „Grigeo Klaipėda“ (įmonės kodas 141011268)
Įmonės pavadinimas
Nemuno g. 2, Klaipėda, LT-91199 Klaipėdos m. sav.
adresas
ekologė-darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
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el. paštas

Rita Liakstutytė
tel.: (8 46) 39 56 16, faksas: (8 46) 395 600, mob.: (8 652) 16 802
info.klaipeda@grigeo.lt, rita.liakstutyte@grigeo.lt

PŪV PAV programos rengėjas (vykdytojas):
Įmonės pavadinimas UAB „Ekosistema“
Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.
Adresas
Aplinkos inžinierius Andrius Barsevičius
Kontaktinis asmuo
tel./faksas: (8 46) 43 04 69, mob.: (8 679) 39 401
Telefonas, faksas
andrius@ekosistema.lt
El. paštas
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PAV ataskaitos rengėjų sąrašas:
Poveikio aplinkai vertinimą atliko, PAV ataskaitą rengė ir PAV procedūras vykdė
UAB „Ekosistema“ specialistai. PAV ataskaitos rengėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų
kopijos pridedamos 22 tekstiniame priede.
Nr.

Rengėjas

Parengti skyriai

1.

Direktorius Marius Šileika
(Projekto vadovas)

Visi

2.

Aplinkos inžinierius Andrius Barsevičius
(Projekto koordinatorius)

Visi

3.

Aplinkos inžinierė Simona Kupšienė

4.

Aplinkos inžinierius Jonas Kaluzevičius

2.3.; 2.4.;

5.

Visuomenės sveikatos specialistė Neda
Smalinskienė

2.8.
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PROGRAMOS PRIEDAI:
Tekstiniai priedai:
1. Aplinkos apsaugos agentūros 2020-03-13 atrankos dėl PAV išvada Nr. (30.1)-A4E-1909;
2. PAV programos tvirtinimo ir viešinimo dokumentai;
3. Aplinkos apsaugos agentūros 2020-11-05 atrankos dėl PAV išvada Nr. (30.1)-A4E-1958;
4. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai;
5. Naudojamų medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapai;
6. 2020-03-03 AB „Klaipėdos vanduo“ išduotos prisijungimo sąlygos Nr. 2020/S.6/3-327;
7. Komposto kokybinių tyrimų protokolai;
8. Iš Bendrovės teritorijos (Nemuno g. 2, Klaipėda) išleidžiamų nuotekų tyrimų protokolas;
9. Dumpių nuotekų valymo įrenginių pajėgumo skaičiuotė (ištrauka iš techninio projekto);
10. 2017 m. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita;
11. AB „Grigeo Klaipėda“ poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa sudaryta 20172021 metams;
12. Duomenys apie aplinkos oro teršalų foninę taršą;
13. Duomenys apie esamus aplinkos oro taršos šaltinius (ištrauka iš Inventorizacijos ataskaitos);
14. Dokumentai patvirtinantys meteorologinių duomenų įsigyjimą;
15. 2020-01-03 Kvapų šalinimo sistemos EVO-25/6K2C efektyvaus veikimo aktas.
16. SRIS išrašas;
17. Kvapo matavimo protokolai;
18. SAZ planas. 2018-04-06 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos sprendimu Nr. (3.11 14.3.4 E)BSV9003 „Sprendimas dėl planuojamos ūkinės
veiklos galimybių“
19. Gamintojų pateikiama informaciją apie kvapo valymo įrenginių efektyvumą;
20. Akustinio triukšmo matavimo protokolai;
21. Duomenys apie planuojamų įrenginių sukeliamo triukšmo galios lygius;
22. UAB „Ekosistema“ licenciją poveikio visuomenės sveikatai vertinti (Licencijos Nr. 101).
Rengėjų kvalifikacijos dokumentai.
Grafiniai priedai:
1.

Nuotekų valymo įrenginių technologinė schema su išleistuvu į AB „Klaipėdos vanduo“
nuotekų tinklus (Išleistuvas Nr. 2);

2.

Suplanuoto nuotekų išleistuvo Nr. 2 inžinerinių tinklų planas;

3.

Išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos projektiniai pjūviai;

4.

Dumblo sausinimo įrenginių modelinių konteinerių planas;

5.

Dumblo sausinimo įrenginių projektuojamos uždaros stoginės planas;

6.

Dumpių nuotekų valymo baro teritorijos planas su paviršinių nuotekų išleistuvu;
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7.

Aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymo teritorijoje planai;

8.

Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai;

9.

Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose įdiegtos nuolatinės automatinės sieros vandenilio
koncentracijos monitoringo sistemos duomenys;

10. Kvapo sklaidos žemėlapiai;
11. Triukšmo sklaidos žemėlapis;
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TEKSTE NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:
AAA - Aplinkos apsaugos agentūra;
AM - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;
ATVR - Lietuvos Respublikos atliekų tvarkytojų valstybės registras;
BAST - buveinių apsaugai svarbi teritorija;
ES - Europos sąjunga;
GPGB - geriausias prieinamas gamybos būdas;
HN - higienos norma;
LGT - Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
LR - Lietuvos Respublika
LHMT - Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
LOJ - lakūs organiniai junginiai;
NTR - Nekilnojamojo turto registras;
PAST - paukščių apsaugai svarbi teritorija;
PAV - poveikio aplinkai vertinimas;
PŪV - planuojama ūkinė veikla;
PVSV - poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
SAZ - sanitarinė apsaugos zona;
SRIS - saugomų rūšių informacinė sistema;
UETK - upių, ežerų ir tvenkinių kadastras;
VSTT - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
TIPK - taršos integruota prevencija ir kontrolė
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ĮVADAS
AB „Grigeo Klaipėda“ (toliau tekste - Bendrovė) vykdo popieriaus ir/ar kartono gamybą Klaipėdos
apskr., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Nemuno g. 2. Pagrindinė produkcija yra litlaineris ir
fliutingas - žaliava gofruoto kartono gamybai. Iš litlainerio, taip pat, gaminamas korinis užpildas
baldų pramonei. Su šia veikla glaudžiai susijusi gamybinių nuotekų valymo įrenginių veikla, kuri
iki 2020-01-07 buvo vykdoma Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k.. Čia
įrengti mechaniniai ir biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, kuriuose buvo valomos gamybinės,
buitinės ir paviršinės-lietaus nuotekos, susidarančios Bendrovėje (Nemuno g. 2, Klaipėdos m.), bei
filtratas ir paviršinės-lietaus nuotekos iš dumblo kompostavimo aikštelių. Valytos nuotekos
(vadovaujantis turimu taršos integruotos kontrolės ir prevencijos (toliau - TIPK) leidimu) buvo
išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ valytų nuotekų išleidimo kolektorių, kuriuo nuotekos
patekdavo į Kuršių marias. Nuo 2020-01-07 nuotekų padavimas iš Bendrovės (Nemuno g. 2.,
Klaipėda) į Dumpių nuotekų valyklą laikinai sustabdytas.
Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekos iš Bendrovės (Nemuno 2, Klaipėda)
nukreiptos valymui (perjungtos) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, vadovaujantis su AB
„Klaipėdos vanduo“ sudaromomis laikinosiomis nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo
sutartimis.
Bendrovė pakeitė iki 2020-01-07 buvusius nuotekų išleidimo sprendinius - apvalytas nuotekas iš
Dumpių nuotekų valymo įrenginių numato išleisti į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus,
nutiesiant 1,6 km ilgio nuotekų slėginę transportavimo liniją. AB „Grigeo Klaipėda“ susidarančios
nuotekos bus apvalomos Dumpių nuotekų valymo baro mechaniniuose-biologiniuose nuotekų
valymo įrenginiuose ir nutiesus papildomą 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginę liniją nuo
AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo įrenginių iki AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų
valyklos tinklų, perduodamos galutiniam išvalymui į AB „Klaipėdos vanduo“.
Planuojama ūkinė veikla
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) metu AB „Grigeo Klaipėda“ siekiant sumažinti į
aplinkos orą išsiskiriančių teršalų ir kvapų kiekį, planuoja modernizuoti esamus Dumpių nuotekų
valymo įrenginius. PŪV metu bus uždengiamos Dumpių nuotekų valymo įrenginių esamos nuotekų
išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos ir įrengiama ozonavimo (valymo) sistema.
Siekiant susidarantį nuotekų dumblą lengviau panaudoti galutiniam realizavimui (be
kompostavimo), žymiai sumažinant atviro dumblo kompostavimo poreikius ir sumažinti iš nuotekų
dumblo kompostavimo aikštelių išsiskiriančių kvapų emisiją, Bendrovė numato įrengti dumblo
mechaninio sausinimo įrenginius (dekanterį). Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius, visas
susidarysiantis ir nusausintas dumblas pagal sutartis bus perduodamas kitiems atliekų tvarkytojams.
PŪV (nuotekų valymo įrenginių modernizacija) bus vykdoma pradėjus eksploatuoti Dumpių
nuotekų valymo įrenginius pagal atrankoje dėl PAV (nuotekų transportavimo slėginės linijos
įrengimas Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose) nustatytus sprendinius.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymu Nr. I-1495 (TAR, 2017, Nr. 11562) (toliau - PAV įstatymas) visa planuojama ūkinė veikla
(toliau - PŪV) skirstoma į dvi kategorijas: veikla, kuriai privalomas poveikio aplinkai vertinimas ir
veikla (PAV įstatymo 1 priedas), kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai
privalomumo (PAV įstatymo 2 priedas).
Vadovaujantis PAV įstatymo 2 priedo 14 punktu - į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis
aplinkai privalo būti vertinamas (1 priedo 7.1. punktas - popieriaus ar kartono gamyba (kai gamybos
pajėgumas - 200 ir daugiau tonų per parą;) rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet
koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir
technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar
rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar
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išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, PŪV buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo.
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA), išnagrinėjusi PŪV atrankos dėl PAV dokumentus
2020-03-13 raštu Nr. (30.1)-A4E-1909 priėmė išvadą, kad AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo
baro modernizacijai (Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.) - poveikio aplinkai vertinimas
privalomas.
AAA priimta atrankos dėl PAV išvada pateikta PAV ataskaitos 1 tekstiniame priede.
2020 m. buvo parengta PŪV PAV programa, kuri teisės aktų nustatyta tvarka buvo viešinama ir
suderinta su PAV subjektais bei patvirtinta AAA (2 tekstinį priedą). PAV programa parengta
vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885, reikalavimais
bei šio dokumento 1 priedo rekomendacijomis dėl dokumento struktūros ir apimties, su poveikio
aplinkai vertinimu susijusiais kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais.
Vadovaujantis patvirtinta PŪV PAV programa parengta PŪV PAV ataskaita. PŪV PAV ataskaita
parengta vykdant PAV įstatymo reikalavimus ir remiantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatais.
PŪV PAV programos rengimo etape preliminariu vertinimu buvo nustatyta, kad PŪV:
• neturės reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, atsižvelgiant į PŪV vietovės bei
gretimų teritorijų naudojimo paskirtį;
• neturės jokio neigiamo poveikio dirvožemiui, nes PŪV metu dirvožemio ir gruntinių vandenų
tarša nenumatoma;
• neturės reikšmingo neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms, kadangi
PŪV planuojama esamos nuotekų valyklos teritorijoje, kurioje nėra registruotų minėtų
vertybių. Artimiausia registruota nekilnojamojo kultūros paveldo vertybė yra 1,04 km atstumu
ir PŪV vieta nepatenka į nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių apsaugos pozinius;
• neturės tarpvalstybinio poveikio, kadangi PŪV mastas nėra didelis, o atstumas iki sienos su
Rusija (Kaliningrado sritis) yra 37 km;
• nepriskiriama prie pavojingų, todėl PAV ataskaitoje rizikos analizė ir jos vertinimas nebus
nagrinėjami.
Todėl daroma išvada, kad minėtiems aplinkos elementams PŪV reikšmingo neigiamo poveikio
nedarys ir PŪV PAV ataskaitoje šis poveikis įvardytiems aplinkos elementams nenagrinėjamas.
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.
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Atliekamos šios poveikio aplinkai vertinimo procedūros:
• parengiama poveikio aplinkai vertinimo programa (toliau - PAV programa), informuojama
visuomenė, programa derinama su PAV subjektais, programą tvirtina atsakinga institucija Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos;
• parengiama PAV ataskaita;
• PAV ataskaitos viešinimas visuomenei;
• 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):
• pranešimas apie parengtą PAV programą;
• viešas visuomenės supažindinimas su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita;
• informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
PŪV PAV programos ir ataskaitos viešinimo procedūros:
• apie galimybę susipažinti su parengta PŪV PAV programa ir ataskaita yra informuojama
spaudoje, savivaldybės skelbimų lentoje bei internetinėje erdvėje;
• PŪV PAV ataskaitos pristatymo visuomenei viešas susirinkimas.
PŪV PAV proceso dalyviai:
• PŪV organizatorius: AB „Grigeo Klaipėda“;
• 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 (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos PŪV
PAV programos derinimo etape informavo, kad PAV procese nedalyvaus kaip PAV
subjektas (2 tekstinis priedas), todėl minėtam subjektui PAV ataskaita vertinti neteikiama);
• Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;
• Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“
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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 aprašymas
AB „Grigeo Klaipėda“ vykdo popieriaus ir/ar kartono gamybą Klaipėdos apskr., Klaipėdos m. sav.,
Klaipėdos m., Nemuno g. 2. Pagrindinė produkcija yra litlaineris ir fliutingas - žaliava gofruoto
kartono gamybai. Iš litlainerio, taip pat, gaminamas korinis užpildas baldų pramonei.
Esamas projektinis pajėgumas - 140 000 t/m:


45590 t/m - fliutingo;



94410 t/m - litlainerio iš kurio pagaminama ir 22 mln.m2/m (13200 t/m) korinio užpildo.

Bendrovėje įdiegta integruota aplinkosaugos, kokybės ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos
sistema, kuri atitinka tarptautinius standartus ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 ir OHSAS
18001:2007.
Aplinkosauginio standarto ISO 14001:2015 sertifikato Nr.87335-2010-AE-FIN-FINAS galiojimas
laikinai sustabdytas nuo 2020-01-17.
Su gamybine veikla, vykdoma Nemuno g. 2, Klaipėdoje, glaudžiai susijusi gamybinių nuotekų
valymo įrenginių veikla, kuri iki 2020-01-07 buvo vykdoma Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav.,
Dovilų sen., Dumpių k. Čia įrengti mechaniniai ir biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, kuriuose
buvo valomos gamybinės, buitinės ir paviršinės-lietaus nuotekos, susidarančios Bendrovėje
(Nemuno g. 2, Klaipėdos m.), bei filtratas ir paviršinės-lietaus nuotekos iš kompostavimo aikštelių.
Valytos nuotekos (vadovaujantis Bendrovės turimu taršos integruotos kontrolės ir prevencijos
(toliau - TIPK) leidimu) buvo išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ valytų nuotekų išleidimo
kolektorių, kuriuo nuotekos patekdavo į Kuršių marias. Nuo 2020-01-07 nuotekų padavimas iš
Bendrovės (Nemuno g. 2., Klaipėda) į Dumpių nuotekų valyklą laikinai sustabdytas.
Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekos iš Bendrovės (Nemuno 2, Klaipėda)
nukreiptos valymui (perjungtos) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, vadovaujantis su AB
„Klaipėdos vanduo“ sudaromomis laikinosiomis nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo
sutartimis.
Bendrovė pakeitė iki 2020-01-07 buvusius nuotekų išleidimo sprendinius - apvalytas nuotekas iš
Dumpių nuotekų valymo įrenginių bus išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus,
nutiesiant 1,6 km ilgio nuotekų slėginę transportavimo liniją. AB „Grigeo Klaipėda“ susidarančios
nuotekos bus apvalomos Dumpių nuotekų valymo baro mechaniniuose-biologiniuose nuotekų
valymo įrenginiuose ir, nutiesus papildomą 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginę liniją nuo
AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo įrenginių iki AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų
valyklos tinklų, perduodamos galutiniam išvalymui į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus. Šiai
suplanuotai ūkinei veiklai (nuotekų transportavimo slėginės linijos įrengimas Dumpių nuotekų
valymo įrenginiuose, toliau - PŪV) buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir Aplinkos
apsaugos agentūra 2020-11-05 priėmė atrankos išvadą Nr. (30.1)-A4E-9958 - PŪV poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas (žr. 3 tekstinį priedą)
Planuojamos ūkinės veiklos metu AB „Grigeo Klaipėda“ siekiant sumažinti į aplinkos orą
išsiskiriančių teršalų ir kvapų kiekį, planuoja modernizuoti esamus Dumpių nuotekų valymo
įrenginius. PŪV metu bus uždengiamos Dumpių nuotekų valymo įrenginių esamos nuotekų
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išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos ir įrengiama ozonavimo (valymo) sistema.
Siekiant susidarantį nuotekų dumblą lengviau panaudoti galutiniam realizavimui (be
kompostavimo), žymiai sumažinant atviro dumblo kompostavimo poreikius ir sumažinti iš nuotekų
dumblo kompostavimo aikštelių išsiskiriančių kvapų emisiją, Bendrovė numato - įrengti dumblo
mechaninio sausinimo įrenginius (dekanterį). Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį),
visas susidarysiantis ir nusausintas dumblas pagal sutartis bus perduodamas kitiems atliekų
tvarkytojams.
Šiuo metu AB „Grigeo Klaipėda“ fliutingo bei litlainerio gamybą (Nemuno g. 2, Klaipėda) ir
nuotekų valymo baro (Dumpių k., Klaipėdos r. sav.) eksploataciją vykdo vadovaujantis turimu
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015.
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus gamybos teritorijoje (Klaipėdos m., Nemuno g. 2) vykdoma
veikla nekeičiama, todėl PAV ataskaitoje nenagrinėjama. PAV atliekamas tik nuotekų valymo
įrenginių, esančių Dumpių k., Klaipėdos r. sav., modernizacijai (uždengiamos esamos nuotekų
išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos bei įrengiami susidarančio nuotekų dumblo
apdorojimo mechaninio nusausinimo įrenginiai) vadovaujantis AAA 2020-03-13 raštu Nr. (30.1)A4E-1909 priimta atrankos dėl PAV išvada (žr. 1 tekstinį priedą).
Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), AB „Grigeo Klaipėda“ ūkinė veikla priskiriama:
Sekcija

Skyrius

Grupė

Klasė

Poklasis

C

Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas

APDIRBAMOJI GAMYBA
17

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
17.1

Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba
17.12

Popieriaus ir kartono gamyba
VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS,
ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS

E
37

Nuotekų valymas
37.0

Nuotekų valymas
37.00

Nuotekų valymas

Ūkinė veikla planuojama AB ,,Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo bare, esančiame Dumpių kaimo
komunalinių paslaugų pramonės rajone. PŪV vietos geografinė-administracinė padėtis pateikta 1
pav. Artimiausiose PŪV teritorijos gretimybėse yra kitos (atliekų saugojimo teritorijos; pramonės ir
sandėliavimo, miško ir žemės ūkio teritorijos) paskirties žemės sklypai.
Informacija apie žemės sklypo ar teritorijos nuosavybę
Nuotekų valymo įrenginių veikla vykdoma valstybinės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:51
Lėbartų k.v.) dalyje, dėl kurios nuomos AB „Grigeo Klaipėda“ 2001-06-26 yra sudariusi
valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N552001-253 su valstybinės žemės patikėtiniu Nacionaline
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Pagal šią nuomos sutartį nuomojamą valstybinės
žemės sklypo dalį nuosavybės teise valdo Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo teise
valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (nuomos sutartis galios iki 2098-05PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“
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28). Nuomojamos žemės sklypo dalies užimamas plotas - 33,7671 ha. Žemės sklypo pagrindinė
naudojimo paskirtis - kita, žemės sklypo naudojimo būdas - atliekų saugojimo, rūšiavimo ir
utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai
pateikti 4 tekstiniame priede.
Žemės sklypui (kad. Nr. 5544/0007:51 Lėbartų k.v.) nustatytos šios specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos (skliausteliuose nurodytas apribojimo užimamas plotas):
 XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos
(22,6008 ha);
 XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
(0,9935 ha);
 XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (0,1960 ha);
 VI. Elektros linijų apsaugos zonos (0,7413 ha);
 Ryšių linijų apsaugos zonos (0,0335 ha).
AB „Grigeo Klaipėda“ nuomojamoje 33,7671 ha ploto žemės sklypo dalyje visi esantys pastatai
ir/ar statiniai pateikti VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašuose (žr. 4 tekstinį priedą). Visi išvardinti statiniai nuosavybės teise priklauso AB „Grigeo
Klaipėda“.

1 pav. PŪV vietos geografinė-administracinė padėtis
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1.1.2. Informacija apie PŪV vietą ir jos gretimybes
1.1.2.1. Artimiausios gretimybės
PŪV žemės sklypą iš visų pusių supa miškų, žemės ūkio arba kitos (atliekų saugojimo, rūšiavimo ir
utilizavimo (sąvartynų) teritorijos) paskirties žemės sklypai. Žemiau pateikiama informacija apie
PŪV gretimybėse esančius kitus žemės sklypus.
Artimiausiose nuotekų valymo padalinio gretimybėse yra miškų, žemės ūkio arba kitos (atliekų
saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridorių teritorijos; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypai.
Informacija apie gretimybėse esančius žemės sklypus ir jų naudojimo paskirtį pateikta 2 pav.
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2 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys.
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1.1.2.2. Artimiausia gyvenamoji aplinka
Artimiausios nuotekų valymo barui esamos gyvenamosios teritorijos (žiūr. 3 pav.):
a) Dvibutis gyvenamasis namas (Ketvergių g. 13, Ketvergiai) (270 m);
b) Ketvergių k. vienbučiai gyvenamieji namai (maž. atst. 650 m iki Klaipėdos g., Ketvergiai);
c) Gyvenamasis namas (Priestočio g. 19, Spengių k.), atstumas 800 m;
d) Gručeikių k. vienbučiai gyvenamieji namai (maž. atst. 1140 m iki Saulėtekio g. 41,
Gručeikiai);
e) Toleikių k. vienbučiai gyvenamieji namai (maž. atst. 1150 m iki Dumpių g. 12, Toleikiai);
f) Žiaukų k. vienbučiai gyvenamieji namai (maž. atst. 2200 m iki Rokupio g. 4, Žiaukos).
Vadovaujantis Klaipėdos rajono teritorijų planavimo duomenimis, artimiausioje PŪV vietos
gretimybėse naujos gyvenamosios teritorijos neplanuojamos (žiūr. 4 pav.).
Rekreacinės paskirties teritorijų 1000 m atstumu aplink nuotekų valymo barą nėra.
Visuomeninės paskirties teritorijų 1000 m atstumu aplink nuotekų valymo barą nėra.

3 pav. AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro
padėtis urbanizuotų gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu
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4 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono teritorijų planavimo duomenų žemėlapio
1.1.2.3. Artimiausia pramoninė/komercinė aplinka
Artimiausios nuotekų valymo barui esamos pramoninės teritorijos (žiūr. 5 pav.):
a) AB „Klaipėdos vanduo“ dumblo aikštelė (tame pačiame žemės sklype; teritorijoje
sandėliuojamas nuotekų valymo dumblas), maž. atstumas - 8 m.
b) UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamas Klaipėdos regioninis
buitinių atliekų sąvartynas (Ketvergių g. 2, Dumpių k.; teritorijoje deponuojamos Klaipėdos
apskrities atliekos), maž. atstumas - 30 m.
c) UAB „Branda LT“ eksploatuojama bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelė (Uosių g. 9,
Dumpių k.; teritorijoje kompostuojamos bioskaidžios atliekos), maž. atstumas - 72 m.
d) AB „Klaipėdos energija“ nuotekų valymo dumblo aikštelė (Dumpių k.; teritorijoje
sandėliuojamas nuotekų valymo dumblas), maž. atstumas - 80 m.
e) UAB „Toksika“ pavojingų atliekų surinkimo aikštelė (Ketvergių g. 11, Dumpių k.;
teritorijoje sandėliuojamos įvairios pavojingos atliekos), maž. atstumas - 245 m.
f) AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojama Klaipėdos m. nuotekų valykla (Uosių g. 8, Dumpių
k.; teritorijoje valomos Klaipėdos m. buitinės nuotekos, sandėliuojamas nuotekų valymo
dumblas), maž. atstumas - 290 m.
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5 pav. AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro
padėtis urbanizuotų pramoninių teritorijų atžvilgiu
1.1.2.4. PŪV vietos padėtis pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus
PŪV vietoje galiojo šie teritorijų planavimo dokumentai, galintys daryti įtaką PŪV:
 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T11-97 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimo“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano sprendinių koregavimo planavimo darbų programa;
 Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas, patvirtintas
Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T11-166 „Dėl Klaipėdos
rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“.
Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai
PŪV metu numatomos vykdyti veiklos atitinka Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendinius, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T1197 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Klaipėdos
rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimo“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo planavimo darbų programa.
PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“
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a) Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje PŪV vieta priskiriama pramonės ir
sandėliavimo zonai (6 pav.);
b) Gyvenamųjų vietovių tinklo ir socialinės infrastruktūros brėžinyje PŪV vietoje suplanuota
pramonės ir sandėliavimo zona (žr. 7 pav.);
c) Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinyje PŪV teritorija
priskiriama prie resursinių arealų, kurių bendrasis rekreacinis potencialas yra mažas. (žr.
8 pav.);
d) Susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros brėžinyje PŪV vieta pažymėta kaip
pramonės ir sandėliavimo zona (žr. 9 pav.).
e) Gamtinio kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo brėžinio PŪV vieta
pažymėta kaip pramonės ir sandėliavimo zona žr. 10 pav.).
Esminiai pakeitimai teritorijoje nenumatomi, teritorijų planavimo dokumento rengimas
neprivalomas. Gavus atsakingos institucijos AAA sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
galimybių pasirinktoje vietoje, bus vykdomi statybos darbai.

6 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono Bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų
brėžinio
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7 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono Bendrojo plano gyvenamųjų vietovių tinklo ir socialinės
infrastruktūros brėžinio
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8 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono Bendrojo plano rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros
paveldo plėtojimo brėžinio
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9 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono Bendrojo plano susisiekimo sistemos ir inžinerinės
infrastruktūros brėžinio
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10 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono Bendrojo plano gamtinio kraštovaizdžio, biologinės
įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo brėžinio
Klaipėdos r. savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano sprendiniai
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą, PŪV vietos žemės
sklypas patenka į gamybinio ir technologinio prioriteto kraštovaizdžio tvarkymo zoną (indeksas
GTK 1.1). Ištrauką iš Klaipėdos r. savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano žiūr.
11 pav. Maža dalis teritorijos patenka ūkinio (gamybinio) prioriteto gamtinį kraštovaizdį (MŪGK
1.1).
PŪV atitinka tikslinės teritorijos naudojimo ir apsaugos požymio GTK 1.1 apibrėžiamas veiklas.
Vyraujantys teritorijos naudojimo ir apsaugos požymiai - GTK 1.1., MŪGK 1.1:
Kraštovaizdžio tipo
indeksas
GTK 1
Gamybinio ir
technologinio
prioriteto
kraštovaizdis
MŪKG 1
Ūkinio prioriteto

Reglamentų
indeksas
GTK 1.1 intensyvaus
pritaikymo
gamybinis
pramoninis
MŪGK 1.1 –
intensyvaus

Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai
Teritorija, skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių,
terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai. Pramonės
rajonų, LEZ teritorijos. Ekstensyviai arba intensyviai
technogenizuojamos aplinkos reglamentų technologinis
kraštovaizdis.
Intensyvaus ūkinio pritaikymo reglamentų miškingas
subnatūralus kraštovaizdis. Šio prioriteto gamtinis miškingas
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miškingas gamtinis
kraštovaizdis

tradicinio
ūkininkavimo

kraštovaizdis formuojamas teritorijose, kur vyrauja
eksploataciniai (IV grupės) miškų plotai, nepatenkantys į
jautriausias gamtines teritorijas, šiuose miškuose būtina
užtikrinti racionalų, tolygų ir nepertraukiamą miško išteklių
naudojimą bei miškų produktyvumo didinimą, auginamos
medienos kokybės gerinimą. Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami vadovaujantis Miškų įstatymu.

4
11 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo
plano kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentų brėžinio
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1.2
PLANUOJAMOS
CHARAKTERISTIKOS

ŪKINĖS

VEIKLOS

FIZINĖS

IR

TECHNINĖS

1.2.1. Veiklos vykdymo etapai
Etapai
I
II
III

Darbo pavadinimas
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas
Statyba
Eksploatacija

Planuojamas
įvykdymo terminas
2021 m. I ketvirtis
2021 m. II ketvirtis
2021 m. II ketvirtis

1.2.2. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo etapo sąsaja su planavimo ir
projektavimo etapais
Atlikus PAV procedūras bus vykdomi statybos darbai. Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus
sprendimą dėl PŪV pasirinktoje vietoje, pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją bus teikiama
paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti.
Planuojama ūkinė veikla pradedama vykdyti nustatyta tvarka pakeitus Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą. Eksploatacijos laikas nenustatomas.
PŪV sklypui galioja Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniai (žr. 1.1.2.4. punktą). Dumpių
nuotekų valymo baras pagal Klaipėdos rajono bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos
reglamentų brėžinį yra pramonės ir sandėliavimo zonos teritorijoje.
Objekto rekonstrukcija planuojama esamiems statiniams, žemės naudojimo paskirtis nekeičiama.
Esminiai pakeitimai teritorijoje nenumatomi. Dėl aukščiau minėtų priežasčių teritorijų planavimo
dokumento rengimas neprivalomas.
Kitos veiklos susijusios su PŪV (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija)
Atliekant nuotekų valymo baro modernizacijos (Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.) PAV pagal
Aplinkos apsaugos agentūros 2020-03-13 raštu Nr. (30.1)-A4E-1909 priimtą išvadą ir vertinant
galimą poveikį aplinkai, bus kompleksiškai vertinamos ir kitos (esamos ir suplanuotos) veiklos,
kurios technologiškai siejasi su Dumpių nuotekų valymo baro veikla:


Esamos 14 km ilgio slėginės nuotekų transportavimo linijos (nuo gamybinės teritorijos
Nemuno g. 2 iki Dumpių nuotekų valymo baro) eksploatacijos poveikis aplinkai. Nuotekų
linijos rankinio nuorinimo metu į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų ir kvapų poveikis
aplinkai;



Pakeisti esami nuotekų tvarkymo sprendiniai - atliekant pirminį Bendrovės nuotekų valymą
savo mechaninio ir biologinio valymo įrenginiuose Dumpiuose, nuotekas galutiniam
išvalymui išleidžiant į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, nutiesiant 1,6 km ilgio
nuotekų transportavimo slėginę liniją. Šiai veiklai (Nuotekų transportavimo slėginės linijos
įrengimas Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose) buvo atlikta atranka dėl PAV. AAA 202011-05 raštu Nr. (30.1)-A4E-9958 priėmė PAV atrankos išvadą - poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas (žr. 3 tekstinį priedą).

PAV ataskaitoje kompleksiškai vertinamos visos nuotekų tvarkymo sistemos dalys:
 esamos14 km ilgio slėginės linijos iki Bendrovės nuotekų valymo įrenginių eksploatacija;
 suplanuota 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginės linijos į AB „Klaipėdos vanduo“
nuotekų tinklus eksploatacija;
 planuojama ūkinė veikla (nuotekų valymo įrenginių modernizacija).
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Minėtų veiklų suminis vertinimas nagrinėjamas PAV ataskaitos atskiruose skyriuose/punktuose
pagal veiklos daromą poveikį atskiram aplinkos komponentui (žr. PAV ataskaitos punktus: 2.1.
Vanduo, 2.2. Aplinkos oro tarša, 2.8.5. PŪV skleidžiamų kvapų vertinimas).
1.2.3. Duomenys apie gaminius (produkciją)
Pagrindinė AB „Grigeo Klaipėda“ produkcija yra litlaineris ir fliutingas - žaliava gofruoto kartono
gamybai. Iš litlainerio, taip pat, gaminamas korinis užpildas baldų pramonei. Produkcijos gamyba
vykdoma gamybinėje teritorijoje Nemuno g. 2, Klaipėda.
Esamas projektinis pajėgumas - 140 000 t/m:


45590 t/m - fliutingo;



94410 t/m - litlainerio iš kurio pagaminama ir 22 mln.m2/m (13200 t/m) korinio užpildo.

PŪV metu esamas gaminamos produkcijos pajėgumas nedidinamas.
Dumpių nuotekų valymo bare produkcija negaminama, vykdoma tik nuotekų valymo veikla.
Planuojamas projektinis pajėgumas - 3100 m3/d arba 1131500 m3/m apvalomų nuotekų.
1.2.4. Kuro ir energijos vartojimas bei energijos gamyba
Nuotekų valymo baro eksploatacijos metu technologinės įrangos darbui, teritorijos apšvietimui ir kt.
naudojama elektros energija. Elektros energija tiekiama iš AB ESO eksploatuojamų elektros tinklų.
Elektros energijos sąnaudos yra iki 1700 MWh/metus.
PŪV metu Dumpių nuotekų valymo bare įdiegus ozonavimo sistemą ir dumblo sausinimo
įrenginius elektros energijos sunaudojimas padidės iki 1780 MWh/metus.
Kiti kuro ar energijos šaltiniai objekte nenaudojami. PŪV metu reikalingi energetiniai ištekliai ir jų
kiekiai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Energijos, kuro ir degalų naudojimas
Energetiniai ir
technologiniai ištekliai
1
Elektros energija
Šilumos energija
Gamtinės dujos
Suskystintos dujos
Mazutas
Krosninis kuras
Dyzelinas
Akmens anglis
Benzinas
Biokuras
Kitas kietasis kuras
Kitas skystasis kuras
Kitas dujinis kuras

Matavimo vnt., t,
m3, kWh ir kt.
2
MWh/m
-
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kiekis per metus
3
1780
-

Išteklių gavimo šaltiniai
4
AB ESO tinklai
-
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1.2.5. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus
AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo bare kaip papildoma maistinė medžiaga
aktyviajam dumblui gali būti naudojamos trąšos karbamidas ir diamofosas.
Eksploatuojant planuojamus dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį) geresniam nusausinimo
laipsniui pasiekti į dumblą bus įterpiamas polimeras (Poliflock SM 960 ar pan.), kurio per metus
bus sunaudojama iki 90 t.
Nuotekų transportavimo slėginės linijos nuorinimo metu, siekiant sumažinti į aplinkos orą
išsiskiriančius kvapus, bus naudojamas preparatas „Airborne10“. Tai aktyviųjų medžiagų mišinys,
kuris vandens srovę išpurškiamas per purkštuvų sistemą.
Naudojamų medžiagų saugos duomenų lapai pateikti 5 tekstiniame priede.
2 lentelėje pateikiami duomenys apie PŪV metu naudojamas žaliavas-chemines medžiagas bei jų
saugojimą.
AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo bare neplanuoja naudoti cheminių medžiagų ir
preparatų, kurių sudėtyje yra tirpiklių, todėl duomenys apie šias chemines medžiagas ir preparatus
PAV ataskaitoje nepateikiami.
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2 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)
1
Karbamidas
Diamofosas
Poliflock SM 960
Aiborn10
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Planuojamas
naudoti kiekis per
metus
2
32 t
18 t

90 t
0,5t

Cheminės medžiagos ar cheminio
mišinio klasifikavimas ir ženklinimas1
Pavojingumo
Pavojingumo
klasė ir kategorija
frazė
3
4
-

-

Transportavimo
būdas

Kiekis, saugomas
vietoje, t

5
Autotransportas
Autotransportas
Autotransportas

6
3,0
4,0

Autotransportas
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4,0
0,1

Saugojimo
būdas
7
Nuotekų valymo
įrenginių grotų
patalpos,
plastikinėse
talpose

Sandėlyje
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1.3. TECHNOLOGINIAI PROCESAI
1.3.1. Esama veikla
Buvusi veikla (iki 2020-01-07)
Iki 2020-01-07 iš Bendrovės nuotekų talpos, į kurią patenka visos susidarančios nuotekos
(gamybinės, buitinės ir paviršinės), esančios adresu Nemuno g. 2, Klaipėdoje, nuotekos buvo
paduodamos į mechaninius-biologinius nuotekų valymo įrenginius Dumpių k., kurie yra 14 km
atstumu nuo Bendrovės gamybinės teritorijos, Nemuno g.2, Klaipėda. Nuotekų valymo proceso
paskirtis - mechaniniu-biologiniu būdu apvalyti Bendrovės išleidžiamas nuotekas iki TIPK leidime
teršalams nustatytų normatyvų. Nuotekos iš Bendrovės 14 km ilgio vamzdynu (dvi slėgines nuotekų
linijos, diametras 800 mm) patekdavo į Dumpiuose esančią priėmimo kamerą, iš kurios vienu lataku
buvo paduodamos į nuotekų paskirstymo kamerą ir nukreipiamos į pirminį nusodintuvą
mechaniniam valymui. Nuotekų transportavimo slėginių linijų planas pateiktas 7 grafiniame priede.
Siekiant išvengti nuotekų slėginėse linijose hidraulinių smūgių, atliekamas periodinis, rankinis
nuotekų linijų nuorinimas. Kiekvienoje iš nuotekų linijų yra penki nuorintojai. Dirbama su viena
nuotekų linija, o kita yra rezervinė. Nuorinimas atliekamas rankiniu būdu, nustatytomis dviem
savaitės dienomis. Vienas nuorintojas orinamas nuo 15 min. iki 1 val., du kartus per savaitę.
Nuorintojai sumontuoti 0,5 m diametro šuliniuose.
Pirminiame nusodintuve susidaręs pirminis mechaninio valymo dumblas buvo paduodamas į
dumblo kompostavimo aikšteles, kurių iš viso yra 24-ios. Iš pirminio nusodintuvo mechaniškai
gravitaciniu būdu apsivaliusios nuotekos specialiu persipylimo kanalu pateko į koncentracijos ir
debito išlyginimo rezervuarą. Iš jo siurbliu buvo perpumpuojamos į aeravimo rezervuarą, kur
prasidėdavo biologinis aerobinis valymo procesas. Biologinio nuotekų valymo proceso metu
būtinas nuolatinis ištirpusio deguonies tiekimas. Aeravimo rezervuare įrengti membraniniai
difuzoriai-aeratoriai deguonies tirpinimui ir mechaninės maišyklės cirkuliaciniam dumblo mišinio
srautui sudaryti. Deguonį į difuzorius-aeratorius paduodavo keturios siurblinės patalpoje įrengtos
orapūtės. Dumblo ir nuotekų (biologiškai išvalytų) mišinys iš aeravimo rezervuaro savitaka buvo
tiekiamas į antrinį nusodintuvą. Antrinis nusodintuvas atskirdavo aktyvų dumblą nuo apvalytų
nuotekų. Aktyvus dumblas nusėsdavo ant dugno ir viršuje susidarydavo skaidrus vanduo. Aktyvus
dumblas buvo grąžinamas į aeravimo rezervuarą, palaikant jame 3,0-5,5 g/l koncentraciją, o
aktyvaus dumblo perteklius per paskirstymo kamerą buvo nukreipiamas į pirminį nusodintuvą.
Aktyvaus dumblo po antrinio nusodintuvo ir perteklinio aktyvaus dumblo koncentracija 5,5-12,5
g/l.
Kartu su iš Bendrovės (Nemuno g. 2, Klaipėda) atitekančiomis nuotekomis Dumpių valymo
įrenginiuose buvo valomas dumblo kompostavimo filtratas, paduodamas iš 24 vnt. dumblo
kompostavimo aikštelių bei kritulių, patenkančių į kompostavimo aikšteles, vanduo.
Iki 2020-01-07 (kol Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose buvo valomos Bendrovės gamybinėje
teritorijoje (Nemuno g. 2, Klaipėda) susidarančios nuotekos) valytos nuotekos per AB „Klaipėdos
vanduo“ valytų nuotekų išleidimo kolektorių buvo išleidžiamos į Kuršių marias, o Dumpių nuotekų
valymo bare susidarydavo nuotekų dumblas (19 02 06 - fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas,
nenurodytas 19 02 05). Vadovaujantis Bendrovės turimu TIPK leidimu, dumblas buvo
transportuojamas uždaru vamzdynu ir siurbliais perpumpuojamas į šalia esančias kompostavimo
aikšteles. Iš viso yra 24 kompostavimo aikštelės, kiekvienos V = 5000 m3. Nuotekų dumblas
aikštelėse yra tvarkomas R3 būdu (organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir
(arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) - Atliekų
tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr.
D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija).
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Pirminiame nusodintuve susidaręs pirminis mechaninio valymo dumblas buvo periodiškai
paduodamas į dumblo kompostavimo aikšteles, kurių iš viso yra 24-ios. Nuotekų dumblo tvarkymo
technologinė schema pateikta 12 pav.

12 pav. Iki 2020-01-07 vykdyta nuotekų dumblo tvarkymo technologinė schema
Nuo 2020-01-07 nuotekų padavimas iš Bendrovės (Nemuno g. 2, Klaipėda) į Dumpių nuotekų
valyklą laikinai sustabdytas. Visos AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekos iš Bendrovės (Nemuno 2,
Klaipėda) nukreiptos valymui (perjungtos) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, vadovaujantis
su AB „Klaipėdos vanduo“ sudaromomis laikinosiomis nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimopardavimo sutartimis. Laikinosios nuotekų tvarkymo sutartys sudaromos ir/ar pratęsiamos vieno
mėnesio laikotarpiui. Šis nuotekų išleistuvas yra esamas ir buvo įrengtas kaip atsarginė nuotekų
išleidimo alternatyva ekstremalių situacijų metu. Šis nuotekų išleistuvas iki 2020-01-07 buvo
eksploatuojamas tik esant ekstremalioms situacijoms (vamzdynų ar Dumpių nuotekų valymo
įrenginių remonto metu, trūkus vamzdynams ir pan.).
Nuo 2020-01-07 Dumpių nuotekų valymo bare valomas tik čia esančių dumblo kompostavimo
aikštelių filtratas ir kritulių, patenkančių į kompostavimo aikšteles, vanduo, kuris savitaka patenka į
filtrato siurblinę ir valomas mechaninio-biologinio valymo įrenginiuose. Išvalytos nuotekos iš
Dumpių nuotekų valymo įrenginių pagal poreikį asenizaciniu transportu pervežamos į Bendrovės
teritorijoje (Nemuno g. 2, Klaipėda) esančią nuotekų talpą, iš kurios kartu su visomis nuotekomis
(gamybinėmis, buitinėmis ir paviršinėmis nuotekomis iš gamybinės teritorijos Nemuno g. 2,
Klaipėda) išleidžiamos valymui į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus.

2020-11-05 Suplanuota ūkinė veikla (vadovaujantis AAA 2020-11-05 raštu Nr. (30.1)-A4E-9958
priimta atrankos dėl PAV išvada)
AB „Grigeo Klaipėda“ pakeitė iki 2020-01-07 buvusius nuotekų tvarkymo sprendinius - atlikus
Bendrovėje susidarančių nuotekų pirminį valymą Dumpių nuotekų mechaninio ir biologinio valymo
įrenginiuose, kai veiklai vykdyti bus gautas leidimas, nuotekas galutiniam išvalymui numato išleisti
į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, nutiesiant 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginę
liniją.
Šiai veiklai (nuotekų transportavimo slėginės linijos įrengimas Dumpių nuotekų valymo
įrenginiuose) buvo atlikta atranka dėl PAV. AAA 2020-11-05 raštu Nr. (30.1)-A4E-9958 priėmė
PAV atrankos išvadą - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (žr. 3 tekstinį priedą).
Vadovaujantis 2020-03-03 AB „Klaipėdos vanduo“ išduotomis Prisijungimo sąlygomis Nr.
2020/S.6/3-327 (toliau - Prisijungimo sąlygos) (žr. 6 tekstinį priedą) AB „Grigeo Klaipėda“
gamybinės nuotekos turi būti apvalytos prieš išleidžiant į komunalinių nuotekų nuotakyną, o teršalų
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koncentracijos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu
Nr. D 1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytas koncentracijas nuotekų išleidimui
į nuotakyną. Siekiant užtikrinti ir neviršyti į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus išleidžiamose
nuotekose nustatytas leistinas teršalų koncentracijas, nuotekos turi būti papildomai apvalomos. Tam
tikslui AB „Grigeo Klaipėda“ susidarančias nuotekas apvalys Dumpių nuotekų valymo bare, kai
veiklai vykdyti bus gautas leidimas ir, nutiesus papildomą nuotekų transportavimo liniją nuo AB
„Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo įrenginių iki AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų valyklos
tinklų (žiūr. 13 pav.), perduos nuotekas galutiniam išvalymui į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus.
Šiuo metu yra suderintas Nuotekų tinklų AB „Grigeo Klaipėda“ prijungimo Dumpių k., Klaipėdos
raj., techninis projektas ir pradėti statybos darbai. Nuotekų valymo įrenginių technologinė schema
su išleistuvu į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus pateikta 1 grafiniame priede.
Projektuojamos nuotekų transportavimo linijos inžinerinių tinklų planas pateiktas 2 grafiniame
priede.

13 pav. Projektuojamų nuotekų išleidimo tinklų planas
Suplanuoti nuotekų išleidimo sprendiniai - po pirminio nuotekų valymo AB „Grigeo Klaipėda“
mechaniniuose ir biologiniuose valymo įrenginiuose, nuotekas planuojama 1,6 km nuotekų
transportavimo slėgine linija išleisti į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus galutiniam jų
išvalymui. Dumpių nuotekų valykloje, kai veiklai vykdyti bus gautas leidimas, bus valomos
Bendrovės gamybinėje teritorijoje (Nemuno g. 2, Klaipėda) susidarančios gamybinės, buitinės ir
paviršinės nuotekos, bei Dumpiuose esančių dumblo kompostavimo aikštelių filtratas ir kritulių,
patenkančių į kompostavimo aikšteles, vanduo.
Į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus planuojamų išleisti nuotekų maksimalus paros debitas
sieks - 3100 m3, metinis nuotekų debitas - 1131500 m3/m.
Nuotekų išleidimas iš Bendrovės teritorijos (Nemuno g. 2, Klaipėda) į AB „Klaipėdos vanduo“
tinklus vyks tokia schema:
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AB „Grigeo Klaipėda“(Nemuno g.
2, Klaipėda)

Nuotekų valymo baras
(Dumpiai, Klaipėdos r.)

AB „Klaipėdos vanduo“
nuotekų tinklai

Filtratas ir lietaus nuotekos iš dumblo
kompostavimo aikštelių (Dumpiai,
Klaipėdos r.)

14 pav. Nuotekų tvarkymo schema

1.3.2. Planuojama ūkinė veikla
Nuotekų valymo įrenginių uždengimas
PŪV metu AB „Grigeo Klaipėda“, siekiant sumažinti iš Dumpių nuotekų valyklos į aplinkos orą
išsiskiriančių teršalų ir kvapų kiekį, planuoja uždengti esamas nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir
pirminio nusodinimo talpas (žr. 15 pav.) siekiant sukontroliuoti aplinkos oro teršalų ir kvapų pasklidą
išsiskyrimą į aplinką. Kvapas ir oro teršalai iš uždengtų nuotekų valymo talpų bus organizuotai
nukreipiami valymui į ozonavimo sistemą.

15 pav. Dumpių nuotekų valymo baro planas
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Aerotanko talpa neuždengiama, kadangi į ją patenka jau apvalytos nuotekos, neturinčios intensyvaus
kvapo, todėl taršos šaltinis neturi įtakos bendram nuotekų valyme bare susidarančiam kvapų kiekiui.
Vadovaujantis kvapo tyrimų protokolais (žr. 17 tekstinį priedą) iš aerotanko išsiskiriančio kvapo
koncentracija siekia tik 40 OUE/m3 ir yra daugiau kaip 1000 kartų mažesnė lyginant su iš pirminio
nusodinimo talpos išsiskiriančia kvapo koncentracija (44833 OUE/m3) ir daugiau 150 kartų mažesnė
lyginant su iš išlyginamojo rezervuaro talpos išsiskiriančia kvapo koncentracija (6283 OUE/m3).
Atsižvelgiant į taršos šaltinio (aerotanko) mažą ir visiškai nereikšmingą kvapo emisiją, šios nuotekų
valymo talpos uždengimas yra netikslingas.
Nuotekų valymo talpų uždengimo projektui gaubtą paruošė Vokietijos kompanija „Baur Folien
GmbH“. UAB „AirPlus1 Lituanica” teiks įrangą kvapų ozonavimo sistemai, kuri sumontuota
moduliniame konteineryje. Kiekvienoje iš uždengtų talpų oras susimaišęs su ozonu bus
ištraukiamas ir nukreipiamas į reaktorius, kur bus sunaikinama iki 95% kvapą sukeliančių
molekulių.

16 pav. Dumpių nuotekų valymo įrenginių esamos uždengtos talpos

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“

Puslapis 36

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

Kvapo sulaikymo konstrukcinė dalis
Ant esamų 40 m skersmens išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos įrengtas tentinis
denginys neorganizuotam kvapų sulaikymui iš atvirų talpų. Denginio laikančioji konstrukcija kolona rezervuaro centre.
Pirminiam nusodintuvui tentinė danga įrengta įtempiant ir inkaruojant ją prie monolitinės
išaukštintos sienos visu rezervuaro perimetru pagal dangos gamintojų pateiktą schemą (17 pav.):

17 pav. Pirminio nusodintuvo uždengimo konstrukcijų schema
Išlyginamajam rezervuarui tentinė danga įrengiama įtempiant ir inkaruojant ją prie esamos
rezervuaro sienos, pagal dangos gamintojų pateiktą schemą:

17 pav. Išlyginamojo rezervuaro uždengimo konstrukcijų schema
Denginiui laikyti abiejų rezervuarų centre suprojektuotos 7,8 ir 8m aukščio kvadratinio 350x350x10
skerspjūvio kolonos. Išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos projektiniai pjūviai
pateikti 3 grafiniame priede.
Kvapų šalinimo sistemos EVO-25/6K2C dalis


Prie siurblinės pastato pastatomas mobilus konteineris, kuriame sumontuota ozonavimo
įranga. Mobilaus konteinerio dydis 3000x2200x2200 mm (žr. 18 pav.). Konteinerio
stabilumui ir pagrindui dedama gelžbetoninė plokštė, kurios dydis 3500x2700 mm. Į mobilų
konteinerį atvedamas elektros įvadas ir įrengiamos dvi vienodos BLOK30.3 ozonavimo
sistemos. Šių sistemų gaminamas ozonas nukreipiamas į nuotekų rezervuarą dviejuose
taškuose (taškų atstumai maždaug 15,7 m vienas nuo kito). Ozonas tiekiamas pritaikytomis
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žarnelėmis. Žarnelės vamzdžiu nuo mobilaus konteinerio atvedamos į padavimo tranšėją.
Ozonas tranšėja nuvedamas ir į abu oro ištraukimo pradžios taškus.
Vėdinimo dalis
 Oras iš uždengtų talpų ventiliatorių pagalba surenkamas nerūdijančio plieno vamzdžiu ir yra
ozonuojamas. Kiekvienos nuotekų talpos gelžbetoninėje sienoje padaroma po dvi oro
ištraukimo angas (250 mm). Nuo oro ištraukimo angų, vienas link kito vedami ortakiai iš
nerūdijančio plieno (250 mm). Į oro ištraukimo ortakių pradžią leidžiamas ozonas. Ortakiams
suėjus į vieną tašką, tiesiamas platesnio diametro ortakis (d400 mm), kuris nueina į galutinės
reakcijos reaktorių su katalizatorių filtrais. Orui patekus į reaktorių, iki galo suoksiduojami
galimai likę teršalai, bei suskaidomas pats galimai likęs ozonas ir kitokie oksidacijos
produktai. Iš ozonavimo reaktoriaus vedamas ortakis iki ventiliatoriaus. Ventiliatorius
montuojamas už reaktoriaus. Ventiliatoriaus našumas - iki 3500 m3/h. Reaktoriaus dydis 2400x700x700 mm (žr. 19 pav.). Išvalytas oras išleidžiamas per 250 mm skersmens ortakį.

18 pav. Konteineris su įrengta ozonavimo įranga (Dumpių nuotekų valymo įrenginiai)

19 pav. Ozonavimo įrangos reaktorius (Dumpių nuotekų valymo įrenginiai)
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Kvapų ir oro teršalų šalinimo sistema yra pilnai automatizuota ir veikia automatiškai. Kvapų
šalinimo/ozonavimo konteineryje oro tiekimui ir deguonies pasiruošimui sumontuojami betepaliniai
kompresoriai, oro sausintuvai ir deguonies koncentratoriai bei ozono generatoriai, kurie gamina
ozoną. Pagamintas ozonas yra maišomas į papildomą oro srautą, tiekiamas į uždengtas nuotekų
talpas ir yra tolygiai paskirstomas visame talpos erdvės tūryje. Talpų viduje esantis sieros
vandenilis, amoniakas ir kt. medžiagos maišydamosi su ozonu oksiduojasi, sudarydamos bekvapius
junginius. Ozonavimo įrenginių darbo eigos ir išmetamo oro kontrolės stebėsenai bus vykdomi
nuolatiniai sieros vandenilio koncentracijos matavimai, kurių rezultatai matomi nuotoliniu būdu
(on-line). Įgyvendinus PŪV detali informacija apie nepertraukiamos sieros vandenilio emisijų
monitoringo sistemos duomenis bus skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje
grigeo.klaipeda.lt.
Dumblo sausinimo įrenginių įdiegimas
Siekiant sudaryti galimybes nuotekų valykloje susidarantį nuotekų dumblą (atliekos kodas 19 02
06) lengviau panaudoti galutiniam realizavimui (be kompostavimo), žymiai sumažinant atviro
dumblo kompostavimo poreikius ir sumažinti iš nuotekų dumblo kompostavimo aikštelių
išsiskiriančių kvapų emisiją, Bendrovė numato modernizuoti susidarančių atliekų (nuotekų dumblo)
tvarkymo veiklą - planuojama įrengti dumblo mechaninio sausinimo įrenginius.
Planuojama naudoti technologinė įranga:


Dumblo sausinimo centrifuga/dekanteris (žr. 20 pav.). Numatomas našumas iki 10 m3/h 3
% sausumo dumblo (10 t/h). Dumblas nusausinimas iki 25-30 % sausumo;



Sraigtinis siurblys dumblo padavimui į dekanterį (našumas 5-10 m3/val.);



Bus statomi du (vienas ant kito) jūriniai konteineriai (moduliniai pastatai) (žr. 4 grafinį
priedą), kuriuose bus įrengta dumblo sausinimo įranga;



Nusausintas dumblas bus surenkamas į du 10-22 m3 (6-15 t) talpos konteinerius, kurie bus
pastatyti uždaroje konstrukcijoje iš profiliuotos plieninės dangos, su vartais konteinerių
transportavimui. Uždara stoginė su dumblo sausinimo įrenginiais projektuojama prie
esamo dumblo siurblinės pastato, prijungiant ją prie pastato šiaurinės pusės.
Projektuojamos uždaros stoginės planas pateikiamas 5 grafiniame priede.
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20 pav. Planuojamas dumblo sausinimo dekanteris Hiller (nuotraukos iš kitų ūkio
subjektų)
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21 pav. Planuojamos uždaros stoginės su dumblo sausinimo įrenginiais vieta
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Nuotekų dumblo tvarkymo technologija
Dumblo susidarymo ir tvarkymo schema pateikta 22 paveiksle. Visos Bendrovėje susidarančios
nuotekos iš Bendrovės nuotekų talpos, esančios adresu Nemuno g. 2, Klaipėda, 14 km ilgio
vamzdynu pumpuojamos į mechaninių - biologinių nuotekų valymo įrenginių Dumpiuose priėmimo
kamerą. Iš kameros nuotekos kartu su filtratu iš dumblo kompostavimo ir laikymo aikštelių, per
paskirstymo kamerą paduodamos į pirminį nuotekų nusodintuvą valymui. Pirminiame nusodintuve
susidaręs pirminis mechaninio valymo dumblas uždara linija (vamzdynais) paduodamas į
planuojamą pastatyti įsigytą sausinimo įrenginį (dekanterį), kur dumblas nusausinamas iki 25-30 %
sausumo. Susidaręs filtratas uždaru vamzdynu gražinamas į nuotekų valymo proceso pradžią.
Nusausintas dumblas transporterių sistema patenka į vieną iš dviejų konteinerių ir perduodamas
sudeginimui į UAB „Fortum Klaipėda“ atliekų deginimo jėgainę pagal galiojančią sutartį. Tokiu
būdu, lyginant su esama padėtimi, bus ženklai sumažintas kvapų susidarymas esamose dumblo
kompostavimo aikštelėse, nes nusausintas dumblas nebebus nukreipiamas į kompostavimo
aikšteles.
Siekiant išvengti galimos rizikos dėl dumblo realizavimo (UAB „Fortum Klaipėda“ stabdymo metu
ar esant kitoms priežastims, dėl kurių sausintas dumblas negalėtų būti priimamas kitų atliekų
tvarkytojų arba būtų laikinai stabdomi dumblo sausinimo įrenginiai), AB „Grigeo Klaipėda“
numato nuotekų dumblą laikinai laikyti dviejose buvusiose dumblo kompostavimo aikštelėse (Nr. 1
ir Nr. 9).
1. Dumblo sausinimas
Siekiant sudaryti galimybes nuotekų valykloje susidarantį dumblą lengviau panaudoti galutiniam
realizavimui, atsisakyti dumblo kompostavimo veiklos ir taip sumažinti iš nuotekų dumblo
kompostavimo aikštelių išsiskiriančių kvapų emisiją, susidarantis dumblas bus nusausinamas
dekanteryje ir išvežamas kitiems atliekų tvarkytojams.
Pirminiame nusodintuve ant dugno nusodintas dumblas (sudarytas iš biologinio valymo aktyvaus
perteklinio dumblo ir pirminio nuotekų dumblo) grandikliu sustumiamas į centrinę nusodintuvo
dalį. Sraigtiniu siurbliu (5-10 m3/h) dumblas tiekiamas į sausinimo įrenginį. Homogeniškumui
užtikrinti stambesnės dumblo dalelės susmulkinamas smulkintuve. Vėliau stabilizuojama dumblo
koncentracija iki optimalios 3%. Geresniam nusausinimo laipsniui pasiekti į dumblą įterpiamas
polimeras (Poliflock SM 960 ar pan.). Paruoštas dumblas paduodamas į centrifugą (dekanterį), kur
dumblas veikiamas išcentrinės jėgos išfrakcionuojamas į nusausintą dumblą (sausumas 25-30 %) ir
filtratą. Filtratas uždaru vamzdynu gražinamas į nuotekų valymo proceso pradžią, o nusausintas
dumblas transporterių sistema patenka į vieną iš dviejų konteinerių. Pripildžius konteinerį, jis
uždengiamas transportavimui. Per parą maksimaliai susidarys 13-15 t (25-30% sausumo) dumblo
arba iki 4,2 t absoliučiai sausos medžiagos:

4,2t 

15t  28 % (vidutinis dumblo sausumas)
100%

Per metus susidarys iki 4732 t 25-30% sausumo dumblo arba 1325 t absoliučiai sausos medžiagos.
1325t 

4732t  28 % (vidutinis dumblo sausumas)
100%

Sausinto nuotekų dumblo surinkimo konteineriuose vienu metu bus laikoma iki 15 t sausinto
dumblo, kuris pagal sutartis bus išvežamas kitiems atliekų tvarkytojams (numatoma UAB „Fortum
Klaipėda“).
Dumblo sausinimo proceso metu oro teršalų ir kvapų emisijos į aplinkos orą nebus, kadangi
dumblas į sausinimo įrenginius (iki pat dekanterio/centrifugos) bus paduodamas uždara linija
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(vamzdynais), o juose susidarantis sausintas dumblas bus kraunamas į konteinerius, kurie laikomi
uždaroje konstrukcijoje iš profiliuoto plieno dangos, kuri neleis kvapams patekti į aplinką iš
konteineriuose laikomo dumblo. Dumblo transportavimo metu konteineriai taip pat bus uždengiami
tentais.
2. Dumblo laikinas laikymas aikštelėse
Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį) numatoma, jog visas susidarysiantis ir nusausintas
dumblas pagal sutartis bus perduodamas kitiems atliekų tvarkytojams (numatoma UAB „Fortum
Klaipėda“). Tik esant dumblo sausinimo įrenginių laikinam stabdymui ar gedimui, arba atliekų
tvarkytojo UAB „Fortum Klaipėda“ profilaktinio stabdymo metu, laikinai susidarantį dumblą
numatoma paduoti į dvi esamas tuščias buvusias kompostavimo aikšteles, kuriose dumblas būtų
laikinai laikomas iki bus perduotas kitiems atliekų tvarkytojams. Atsiradus galimybei, dumblas iš
aikštelių bus nedelsiant pakrautas į automašinas ir perduotas atliekų tvarkytojams.
Nesant galimybių kitiems atliekų tvarkytojams priimti nusausintą dumblą (pvz. atliekų tvarkytojo
planinių remontų, apžiūrų metu ar pan.) jis iš dumblo sausinimo įrenginių autotransportu bus
vežamas į dumblo laikymo aikštelę Nr. 1 (žr. 23 pav. 1.3.3.punkte „Atliekos“). Aikštelės tūris 5000 m3. Aikštelėje vienu metu būtų laikoma iki 500 t sausinto dumblo (140 t absoliučiai sausos
medžiagos). Atsiradus galimybei, dumblas iš aikštelės bus nedelsiant pakrautas į autotransporto
priemones ir išvežamas atliekų tvarkytojams.
Laikinai, dumblo sausinimo įrenginių stabdymo atveju (planinis, neplaninis remontas),
nenusausintas dumblas esamais vamzdynas bus paduodamas į aikštelę Nr. 9, kur bus sustumiamas į
kaupus, laukiama kol nusausės ir vėliau autotransportu išvežamas kitiems atliekų tvarkytojams.
Aikštelės tūris - 5000 m3. Aikštelėje vienu metu būtų laikinai laikoma iki 5000 t nesausinto dumblo
(150 t absoliučiai sausos medžiagos).
Iš dumblo laikymo aikštelių Nr. 1 ir Nr. 9 filtratas ir kritulių, patenkančių į kompostavimo aikšteles,
vanduo per kanalizacinius aikštelių šulinius savitaka pateks į filtrato siurblinę, o iš jos per nuotekų
priėmimo kamerą į paskirstymo kamerą iš kurios bus paduodamas valymui į mechaninio-biologinio
valymo įrenginius, kur, kai veiklai vykdyti bus gautas leidimas, bus valomas kartu su iš Bendrovės
(Nemuno g. 2, Klaipėda) atitekančiomis nuotekomis. Dumblo laikymo aikštelės yra sandarios. Apie
kiekvieną aikštelę suformuoti apsauginiai pylimai, jų aukštis apie 1,5 m. Iš aplinkinių teritorijų į
kompostavimo aikšteles paviršinis ir požeminis vanduo nepatenka.
Į aikšteles patalpinto dumblo kiekis bus fiksuojamos atliekų apskaitos žurnale. Bendrovės
atsakingas asmuo seks, kad laikomų atliekų kiekis vienu metu neviršytų nustatyto veiklos
nutraukimo plane ir atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente ir nuolat prižiūrima, kad
atliekos (nuotekų dumblas) būtų tvarkingai laikomos. Dumblo pakrovimo metu stebima, kad
atliekos neišsibarstytų ar nepatektų į aplinką. Visi įrenginiai naudojami griežtai laikantis darbo
saugos taisyklių, periodiškai atliekama jų techninė priežiūra bei aptarnavimas. Reguliariai bus
tikrinama atliekų laikymo aikštelių būklė, siekiant išvengti protėkių.
3. Nuotekų dumblo transportavimas
Į sausinto dumblo laikino laikymo aikštelę Nr. 1 nuotekų dumblas iš dumblo sausinimo įrenginių
bus vežamas konteineriais sunkiuoju autotransportu - 1 vnt. per dieną. Į aikštelę per metus
numatoma atsivežti iki 500 t sausinto dumblo (140 t absoliučiai sausos medžiagos).
Į dumblo laikymo aikštelę Nr. 9 nesausintas nuotekų dumblas bus paduodamas esamais
vamzdynais.
Iš dumblo laikymo aikštelių (Nr. 1 ir Nr. 9) dumblas frontaliniu krautuvu bus pakraunamas į
dengtas transporto priemones ir pagal sudarytas sutartis išvežamas šias atliekas tvarkantiems atliekų
tvarkytojams. Iki 10 vnt. sunkiojo transporto per dieną. Dumblas bus vežamas uždengtomis
transporto priemonėmis.
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22 pav. Nuotekų dumblo tvarkymo technologinė schema įgyvendinus PŪV
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1.3.3. Atliekos

Iki 2020-01-07 (kol Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose buvo valomos Bendrovės gamybinėje
teritorijoje (Nemuno g. 2, Klaipėda) susidarančios nuotekos) Dumpių nuotekų valymo bare
susidarydavo nuotekų dumblas (19 02 06 - fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas
19 02 05). Per metus susidaro 1325 t dumblo (absoliučiai sausos medžiagos). Vadovaujantis
Bendrovės TIPK leidimu dumblas buvo transportuojamas uždaru vamzdynu ir siurbliais
perpumpuojamas į šalia esančias kompostavimo aikšteles. Iš viso yra 24 kompostavimo aikštelės,
kiekvienos tūris - 5000 m3. Nuotekų dumblas aikštelėse yra kompostuojamas - tvarkomas R3 būdu
(organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant
kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus).
Dumblo kompostavimo aikštelės yra sandarios. Apie kiekvieną aikštelę suformuoti apsauginiai
pylimai, jų aukštis apie 1,5 m. Iš aplinkinių teritorijų į kompostavimo aikšteles paviršinis ir
požeminis vanduo nepatenka. Nuo 2002 m. nuotekų valymo bare pagal parengtas ir suderintas
monitoringo programas vykdomas požeminio vandens monitoringas rodo, kad nuotekų tvarkymo
veikla neturi neigiamos įtakos gruntinio vandens kokybei. Stebima nežymi bendra teršiančių
medžiagų koncentracijų mažėjimo tendencija, kas rodo, kad filtratas į aplinką nepatenka.
Kompostavimo aikštelių drenažinė sistema prižiūrima, nuolat vykdomi šie darbai - kompostavimo
aikštelių drenažo latakų valymas hidrodinamine mašina, kompostavimo aikštelių filtrato surinkimo
šulinių sistemos patikra, valymas ir pan.
Dumblo kompostavimo aikštelėse iki 2020-07-23 buvo sukaupta apie 100000 t (natūralaus
sausumo) komposto. 2019 m. rugpjūčio 29 d. buvo paimti patikrai komposto mėginiai iš
devyniolikos aikštelių. Užplombuoti mėginiai pateikti laboratorijai visų kokybinių rodiklių
nustatymui. Pagal gautus rezultatus, kompostas atitinka Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo,
anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų LR Aplinkos ministro 2007-01-25
įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo
aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, nuostatas. 7 tekstiniame priede pateikiami devyniolikos
kompostavimų aikštelių komposto kokybinių tyrimų protokolai. 18-je (iš 19-os) aikštelių
sukompostuoto dumblo parametrai atitinka komposto kokybės reikalavimus (aikštelių Nr. 1, 2, 4 15, 17, 19, 21, 23), o vienos aikštelės (Nr. 3) komposto pH yra didesnis. 4-ios aikštelės (Nr. 16, 18,
20 ir 22) yra darbinės. Kompostavimo procesas jose dar neužbaigtas, vyksta drenavimas. Dumblo
padavimas į šias aikšteles nutrauktas 2020-01-07, laikinai nutraukus nuotekų perdavimą į Bendrovės
nuotekų valyklą.
2020-07-23 pasirašyta sutartis dėl komposto realizavimo ir kompostas pradėtas vežti iš aikštelių.
Pagal sutartį per 2020 m. numatoma realizuoti 30000 t komposto. Iki 2020-10-12 išvežta 30000 t
komposto (natūralaus sausumo). Šiuo metu yra tuščios 11 aikštelių (Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
17 - kompostas išvežtas, Nr. 24 nebuvo pildyta). Likęs kompostas bus išvežtas per 2021-2022 m.
Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį), tolimesnis dumblo tvarkymas bus galimas dviems
srautais:
1. Sausintas dumblas tiesiai iš dumblo sausinimo įrenginių surinkimo konteineriais bus
išvežamas kitiems atliekų tvarkytojams (numatoma UAB „Fortum Klaipėda“). Per parą
susidarys iki 15 t sausinto dumblo (25-30% sausumo). Vertinant pagal absoliučiai sausos
medžiagos kiekį, įgyvendinus PŪV, susidarančio dumblo kiekis liks nepakitęs - iki 1325
t/metus sausos medžiagos.
2. Nesant galimybių kitiems atliekų tvarkytojams priimti nusausintą dumblą (pvz. atliekų
tvarkytojo planinių remontų, apžiūrų metu ar pan.) jis iš dumblo sausinimo įrenginių
autotransportu bus vežamas į dumblo laikymo aikštelę Nr. 1 (žr. 23 pav.). Aikštelės tūris 5000 m3. Aikštelėje vienu metu būtų laikinai laikoma iki 500 t sausinto dumblo. Atsiradus
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galimybei, dumblas iš aikštelės bus pakrautas į autotransporto priemones ir išvežamas
atliekų tvarkytojams.
Laikinai, dumblo sausinimo įrenginių stabdymo atveju (planinis, neplaninis remontas),
nenusausintas dumblas esamais vamzdynas bus paduodamas į aikštelę Nr. 9, kur bus
sustumiamas į kaupus, laukiama kol nusausės ir vėliau autotransportu išvežamas kitiems
atliekų tvarkytojams. Aikštelės tūris - 5000 m3. Aikštelėje vienu metu būtų laikinai laikoma
iki 5000 t nesausinto dumblo.
Įgyvendinus PŪV, susidarančio nuotekų dumblo laikymui bus naudojamos 2 iš 24 esamų aikštelių.
Kitų aikštelių naudojimo palaipsniui bus atsisakoma. Šiuo metu dumblo kompostavimo veikla jau
nebevykdoma 19 iš 24 aikštelių (Nr. 1, 2, 4-15, 17, 19, 21, 23 ir 24). 11 aikštelių yra jau ištuštintos,
kompostas jau išvežtas (Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17). Iš likusių 8 aikštelių (Nr. 7, 8, 13, 14, 15,
19, 21, 23) pagamintas kompostas pagal sutartis bus išvežtas iki 2022 m.
Likusiose 5 aikštelėse (Nr. 3, 16, 18, 20, 22) kompostavimo procesas yra nebaigtas, kadangi
aikštelėse dumblo kompostavimo procesas vyksta gana ilgą laiką (kol dumblas virsta kokybės
standartus atitinkančiu kompostu). Todėl šioms aikštelėms laikinai (iki bus baigtas sukaupto
dumblo kompostavimas) paliekamas atliekų tvarkymo būdas R3 (kompostavimas), pagal turimo
TIPK leidimo sąlygas.
Kadangi aikštelėse (Nr. 3, 16, 18, 20, 22) dumblo kompostavimo procesas vyksta ilgą laiką, jo
laikymui (iki taps kompostu) priskiriamas R13 atliekų tvarkymo būdas, vadovaujantis Atliekų
tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217).
Kompostavimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-01-25
įsakymu Nr. D1-57 patvirtintais Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio
apdorojimo aplinkosauginiais reikalavimais (Žin. 2007, Nr. 23-902; aktuali redakcija).

23 pav. Nuotekų valymo baro planas
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Buitinės veiklos metu susidarančios atliekos
Dumpių nuotekų valymo bare buitinės veiklos metu susidaro šios atliekos:


mišrios komunalinės atliekos (20 03 01) (atliekos susidaro darbuotojų fiziologinių poreikių
tenkinimo metu).



dienos šviesos lempos (20 01 21*) (atliekos susidaro eksploatuojant patalpų ir teritorijos
apšvietimo įrangą).



geležis ir plienas (17 04 05) (atliekos susidaro įrenginių remonto metu).

Visos Dumpių nuotekų valymo baro eksploatacijos metu susidarančios atliekos bus perduodamos
pagal sutartis atliekas tvarkančioms ir/ar transportuojančioms įmonėms, kurios registruotos
Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir turintiems teisę (aplinkosauginius
leidimus, licencijas ar kitus privalomus dokumentus, leidžiančius užsiimti atliekų tvarkymo veikla)
tvarkyti atitinkamas atliekas. PŪV metu privalo būti vedama atliekų susidarymo apskaita, laikomasi
Atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3016; aktuali redakcija) ir kitų atliekų tvarkymą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
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3 lentelė. Dumpių nuotekų valymo bare susidarančios atliekos ir jų tvarkymas
Technologinis
procesas
pavojingumas

1
Nuotekų
valymas

2

kiekis

kodas

t/
dieną

t/
metus

3

4

5

Nebesusidaro Nebesusidaro
Nepavojinga (sukauptas iki (sukauptas iki 19 02 06
2020-01-07) 2020-01-07)
15
500
(4,2 t
(140 t
Nepavojinga absoliučiai absoliučiai 19 02 06
sausos
sausos
medžiagos)) medžiagos)
765
5000
(23 t
(150 t
Nepavojinga absoliučiai absoliučiai 19 02 06
sausos
sausos
medžiagos) medžiagos)

Buitinė
veikla

Nepavojinga

0,05

0,72

H14ekotoksiška

0,001

0,003

Nepavojinga

0,5

1,0
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Atliekos
pavadinimas

patikslintas
pavadinimas

6
7
Objekte susidarančios ir naudojamos atliekos
Fizinio ir cheminio
apdorojimo dumblas,
nenurodytas 19 02 05

Iki 2020-01-07 aikštelėse
sukauptas nuotekų dumblas
(sausumas 15 %)

Fizinio ir cheminio
apdorojimo dumblas,
nenurodytas 19 02 05

Aikštelėje Nr. 1 laikinai
laikomas sausintas nuotekų
dumblas (sausumas 25-30 %)

Fizinio ir cheminio
apdorojimo dumblas,
nenurodytas 19 02 05

Aikštelėje Nr. 9 laikinai
laikomas nesausintas nuotekų
dumblas (sausumas 3 %)

Buitinės veiklos metu susidarančios atliekos
Mišrios komunalinės
20 03 01
Mišrios komunalinės atliekos
atliekos
Dienos šviesos lempos ir
20 01 21* kitos atliekos, kuriose
Dienos šviesos lempos
yra gyvsidabrio
Įrangos remonto metu
17 04 05
Geležis ir plienas
susidarančios metalo atliekos
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Atliekų
tvarky
agregatinis
mo
būvis
(kietas, skystas, veikla
pastos)
8
9

kietas

R3;
R13

kietas

Perduodamos
atliekų
tvarkytojams

kietas

Perduodamos
atliekų
tvarkytojams

kietas
kietas
kietas

Perduodamos
atliekų
tvarkytojams

Atliekų laikymas objekte
laikymo
sąlygos

didžiausias
kiekis,
t/metus
10

25000
Aikštelės Nr.
(3750 t
3, 16, 18, 20, absoliučiai
sausos
22
medžiagos)
500
(140 t
Aikštelė
absoliučiai
Nr. 1
sausos
medžiagos)
5000
(150 t
Aikštelė
absoliučiai
Nr. 9
sausos
medžiagos)
Konteineris

0,25

Spec dėžė

0,001

Konteineris

0,5

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

1.3.4. Siūlomų gamybos būdų, įrangos aprašymas, jų palyginimas ir įvertinimas pagal šios veiklos rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos
atvejus ir geriausius prieinamus gamybos būdus

Europos Sąjungos geriausius prieinamus gamybos būdų (toliau - GPGB) informaciniuose dokumentuose nėra nurodyti siūlomi gamybos būdai
atskirai nuotekų tvarkymo veiklai. AB „Grigeo Klaipėda“ atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas atliktas pagal „Komisijos įgyvendinimo
sprendimą 2014-09-26, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB)
išvados plaušienos, popieriaus ir kartono gamybos veiklai, kuri apima ir veiklos metu susidarančių nuotekų tvarkymą.
AB „Grigeo Klaipėda“ vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos palyginimas su geriausiais prieinamais gamybos būdais pateikiamas 4 lentelėje.
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AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

4 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas
Eil
Nr
1

1.1

1.1.1

Aplinkos
komponentai,
kuriems
daromas
poveikis

Nuoroda į ES
GPGB
informa-cinius
dokumentus,
anotacijas

2
Bendrosios
GPGB išvados
plaušienos ir
popieriaus
pramonei

3

Aplinkos
vadybos
sistema

Komisijos
įgyvendinimo
sprendimas
2014-09-26,
kuriame pagal
Europos
Parlamento ir
Tarybos
direktyvą
2010/75/ES
pateikiamos
geriausių
prieinamų
gamybos būdų
(GPGB)
išvados dėl
plaušienos,
popieriaus ir
kartono
gamybos

GPGB technologija

4

Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.

5

Atitikimas

Pastabos

6

7

ISO 14001 Bendrovėje įdiegta
2004 m.
Sertifikatas Nr.87335-2010AE-LTU-FINAS
Už visą Bendrovės veiklą
atsako generalinis direktorius.
Bendrovės
aplinkosauginę
veiklą koordinuoja ekologasdarbuotojų saugos ir sveikatos
specialistas

1 GPGB
Aplinkos vadybos sistema
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a.Vadovybės įsipareigojimas
b.aplinkos politikos nustatymas
c.planavimas ir būtinų procedūrų rengimas
d.procedūrų įgyvendinimas
e.veiklos parametrų tikrinimas
f.AVS veiksmingumo užtikrinimas

taip
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Nustatyta integruotos vadybos
sistemos (kokybės+aplinkos
apsaugos+darbuotojų saugos)
politika
Vykdomi vidaus ir išorės
auditai siekiant nustatyti, ar
AVS atitinka numatytas
priemones ir ar ji tinkamai
įgyvendinama bei palaikoma
Veiksmingumo tikrinimas ir
koregavimo veiksmai apima:
- Monitoringą ir matavimus.
- Koregavimo ir prevencinius
veiksmus;
- Įrašų priežiūrą;
- Vadovybinę analizę.
Sertifikato galiojimas laikinai
sustabdytas 2020-01-17

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

1.1.2

Medžiagų
tvarkymas ir
gera ūkvedyba

2 GPGB
Geros ūkvedybos principų
taikymas

a.atidžiai rinktis ir kontroliuoti chemines medžiagas ir priedus
b. atlikti cheminių medžiagų sąnaudų ir išeigos analizę, įskaitant cheminių
medžiagų kiekius ir toksines savybes
c. naudoti kuo mažiau cheminių medžiagų – tik tiek, kiek būtina pagal
galutinio produkto kokybės specifikacijas
d. vengti kenksmingųjų medžiagų (pvz., dispersijos, valymo medžiagos ar
paviršinio aktyvumo medžiagos , kuriose yra nonilfenol-etoksilato)
naudojimo ir pakeisti jas mažiau kenksmingomis alternatyvomis
e. užtikrinti, kad kuo mažiau cheminių medžiagų patektų į dirvožemį dėl
nuotėkio, atmosferinių iškritų ir netinkamo žaliavų, produktų ar likučių
sandėliavimo
d. parengti veiksmų išsiliejus cheminiams produktams programa ir geriau
izoliuoti atitinkami taršos šaltiniai, siekiant išvengti dirvožemio ir gruntinio
vandens taršos
g. tinkamai suprojektuoti vamzdynų ir sandėliavimo sistemas, kad paviršiai
išliktų švarūs ir juos reikėtų mažiau plauti ir valyti

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“

Puslapis 51

taip

Cheminių medžiagų (toliau
tekste CM) naudojama tiek,
kiek reikia galutinio produkto
rodikliams pasiekti bei įrangos,
vamzdynų praplovimui,
mikrobiologijos valdymui,
apyvartinių vandenų valymui
CM naudojamos pagal
patvirtintas receptūras.
Kiekvieną mėnesį
analizuojamos CM sąnaudos.
CM, turinčios toksinių savybių,
popieriaus gamyboje
nenaudojamos; nedideli tokių
CM kiekiai naudojami
įrenginių praplovimui,
mikrobiologijos valdymui. CM
laikomos po stogu, nustatytose
ir paženklintose vietose,
gamyklinėje taroje arba iš
a/cisternų perpumpuojamos į 1
m3 IBC konteinerius
(konteineriai statomi į
apsaugines vonias).
Visoms CM pateikiami saugos
duomenų lapai (SDL), su
kuriais pasirašytinai

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
supažindinami darbuotojai.
Išsiliejus, išbyrėjus CM
atliekami veiksmai, numatyti
Bendrovės padalinių
aplinkosauginėse instrukcijose.
Daugumai CM dozavimui
naudojamos automatinės
dozavimo stotys.
Bendrovėje vedama Cheminių
medžiagų ir preparatų
duomenų ir informacijos
apskaitos suvestinė, teikiama
metinė apskaitos ataskaita

1.1.3

Vandens ir
nuotekų
tvarkymas

3 GPGB.
Siekiant mažinti organinių
kompleksonų, (pvz.,
EDTA ar DTPA), kurie
nėra lengvai biologiškai
skaidūs, išskyrimą
balinant peroksidu
4 GPGB.
Siekiant mažinti nuotekų
susidarymą ir taršos
apkrovą sandėliuojant ir
ruošiant medieną
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neaktualu

Makulatūra nebalinama

neaktualu

Mediena neruošiama

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
5 GPGB.
Siekiant mažinti gėlo
vandens naudojimą ir
nuotekų susidarymą,
GPGB – kuo uždaresnė
vandens
sistema, kuri būtų
techniškai įmanoma
atsižvelgiant į tai, kokios
rūšies plaušiena ir
popierius gaminami; tuo
tikslu naudojamas toliau
išvardytų metodų derinys

Išvalytų nuotekų išleidimo
vietoje metinės vidutinės
vertės
1.1.4

Energijos
suvartojimas ir
energijos
vartojimo
efektyvumas

6 GPGB
Siekiant mažinti
plaušienos ir popieriaus
gamyklose suvartojamo
kuro ir energijos kiekį,
GPGB – a
metodas ir kitų toliau
nurodytų metodų derinys.
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taip

a. Vykdoma kasdienė vandens
apskaita ir kasmėnesinė
analizė.
b,d,f,g. Makulatūros masės
paruošimui ( plaušinimui,
valymui, rūšiavimui)
naudojamas tik apyvartinis
vanduo. Dalis apyvartinio
vandens, naudojamo popieriaus
gamybos mašinos (PM3)
formavimo procesams,
vakuumo siurblių sandarinimo
žiedo sudarymui, išvalomas
flotatoriuje ir vėl pakartotinai
naudojamas.
Šviežias (Kuršių marių)
vanduo naudojamas biokatilo
ekonomaizerio aušinimui ir
panaudojamas PM3 įrangos
praplovimui bei kai kurių
cheminių medžiagų tirpalų
paruošimui.
c. atliekama periodinė
vamzdynų apžiūra ir vandens
suvartojimo analizė
e. biokatilo ekonomaizerio
aušinimui nenaudojamas
švarus geriamas vanduo, o
naudojamas šviežias (Kuršių
marių) vanduo

taip

Duomenys už 2019 metus:
(1 014 890 m3 nuotekų/114025
t produkcijos) = 8,9 m3/t

taip

i) Vykdoma kasdienė
suvartojamos ir pagaminamos
energijos apskaita
ii) grubaus ir smulkaus
rūšiavimo makulatūros atliekos
perduodamos deginimui į
UAB „Fortum Klaipėda“.
Apskaita vykdoma GPAIS.
iii) Vykdoma kasmėnesinė
suvartojamos ir pagaminamos

a.Vandens naudojimo stebėsena ir optimizavimas
b. Vandens recirkuliacijos galimybių įvertinimas
c. Pusiausvyros tarp vandens grandinės uždarumo ir galimų trūkumų
radimas; jei reikia, papildomos įrangos įrengimas
d. Mažiau užteršto sandarinimo vandens iš vakuuminių siurblių atskyrimas
ir pakartotinis naudojimas
e. Švaraus aušinimo vandens atskyrimas nuo užteršto technologinio vandens
ir jo pakartotinis naudojimas
f. Pakartotinis technologinio vandens naudojimas vietoj gėlo vandens
(vandens recirkuliacija ir uždaros vandens grandinės)
g. Technologinio vandens (jo dalies) valymas vykstant technologiniam
procesui, kad geresnės kokybės vandenį būtų galima grąžinti į technologinį
procesą ar naudoti pakartotinai

Popieriaus gamyklos, kuriose naudojami perdirbti plaušai ir neatliekamas
dažų šalinimas nuotekų srautas 1,5–10 m3/t

a. Energijos vadybos sistemos, kuriai būdingos visos nurodytos ypatybės,
naudojimas:
i) bendro gamykloje suvartojamos ir pagaminamos energijos kiekio
įvertinimas
ii) galimybių gauti energiją iš atliekų nustatymas, kiekybinis įvertinimas ir
optimizavimas
iii) optimalaus energijos vartojimo stebėsena ir užtikrinimas
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AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
energijos analizė

b. Energijos gavyba deginant tas plaušienos ir popieriaus gamybos atliekas ir
likučius, kuriuose yra daug organinių medžiagų ir kurių šilumingumas
didelis; atsižvelgiama į 12 GPGB

c.Kuo didesnio gamybos procesams reikalingo garo ir elektros energijos
kiekio gavimas bendrai gaminant šilumą ir elektros energiją

d. Perteklinės šilumos naudojimas biomasei ir dumblui džiovinti, katilams
tiekiamam vandeniui bei technologiniam vandeniui šildyti, pastatams šildyti
ir kt.

1.1.4

Energijos
suvartojimas ir
energijos
vartojimo
efektyvumas

taip

netaikoma

dalinai
taikoma

6 GPGB
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e. Termokompresorių naudojimas

netaikoma

f. Garų ir kondensato vamzdžių jungiamųjų detalių izoliavimas

taip

g. Efektyviai energiją vartojančių vakuuminių sistemų naudojimas vandeniui
šalinti

taip

h. Didelio našumo elektrinių variklių, siurblių ir maišytuvų naudojimas

taip

i Dažnio keitiklių naudojimas ventiliatoriams,kompresoriams ir siurbliams

taip
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Smulkaus makulatūros
rūšiavimo atliekos
perduodamos deginimui į
UAB „Fortum Klaipėda“.
Bendrovės katilinėje
gaminamas tik garas. Gaminti
elektros energiją reiktų ženkliai
didesnio sudeginamo kuro
kiekio, didėtų tarša. Įmonė yra
mieste, todėl nepageidaujamas
didesnis oro užterštumas
Pertekline šiluma (kondensatu)
šildomi administracijos
pastatai. Kondensaciniu
ekonomaizeriu biokatilinėje
šildomas šviežias (Kuršių
marių) vanduo
Netaikoma, nes šiuo metu
naudojamas garo slėgio lygio
parinkimas pagal faktinį slėgio
poreikį
f.
Garo
ir
kondensato
vamzdžiai,
jungiamosios
detalės izoliuotos
g. Vandeniui iš popieriaus
juostos
šalinti
naudojami
efektyviai energiją vartojantys
vakuumo siurbliai - naujai
instaliuojami
h. Naudojami ir naujai
instaliuojami
IE2,
IE3
efektyvumo klasės varikliai
i. Dažnio keitikliai naudojami
daugumoje
pozicijųventiliatoriams,
siurbliams.

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

j. Garo slėgio lygio parinkimas pagal faktinį slėgio poreikį

1.1.5

Kvapo
skleidimas

7 GPGB

I. Taikoma su vandens sistemos uždarumu susijusiems kvapams
a. Popieriaus gamyklos procesai, masės rezervuarai ir vandens cisternos,
vamzdynai ir indai projektuojami taip, kad vandens grandinėse ir
susijusiuose agregatuose būtų išvengta ilgos išbuvimo trukmės, stovinčio
vandens zonų ir prasto maišymo sričių ir tokiu būdu būtų išvengta
nevaldomo organinių ir biologinių medžiagų nusėdimo, irimo ir skaidymosi

taip

b. Kvapus sukeliančioms ir irimą skatinančioms bakterijoms naikinti
naudojami biocidai, dispergentai arba oksidatoriai

taip

c. Numatomi vidiniai valymo procesai, siekiant sumažinti organinių
medžiagų koncentraciją ir dėl jų galintį atsirasti kvapą apytakinio vandens
sistemoje

taip

II. Taikoma su nuotekų valymu ir dumblo tvarkymu susijusiems kvapams,
kad nuotekose ar dumble nesusidarytų anaerobinės sąlygos
a. Įrengiama uždara kanalizacija su valdoma ventiliacija, kurioje tam tikrais
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taip

Pakeitimai
ir
valdymo
atnaujinimai
registruojami
MOD formoje
j.Yra naudojamos automatinės
garo sklendės, kurios pagal
technines užduotis
paduoda reikiamą gamybai
garo slėgį į džiovyklinius
cilindrus. Bendras garo linijos
slėgis reguliuojamas katilinėse,
užduodant slėgio užduotis garo
katilams. Valdo operatoriai
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taip

Masės, nuotekų talpos
suprojektuotos taip, kad masė,
nuotekos be judėjimo neišbūtų
daugiau kaip 4 -5 val. Masės
talpose įrengtos maišyklės.
Kas per mėnesį atliekamas
technologinio srauto išdirbimas
ir praplovimas
Mikrobiologijos valdymui
sumontuota cheminių
medžiagų dozavimo stotis
(Buckman ar kt.). Automatiniu
būdu į nustatytus taškus
dozuojamas dispergentas ir
oksidatorius.
Nuotekų kvapų kontrolei ir
sieros vandenilio emisijų
neutralizavimui naudojamas
Poliflock-LNA (gyvybingų
mikroorganizmų kultūrų ir
fototropinių mikroorganizmų
aktyvatoriaus mišinys
vandeninėje terpėje) ir/ar kt.
Nustatytu periodiškumu
pastoviai plaunami masės
baseinai, vamzdynai, PM3
įranga
Kad mažiau susidarytų

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
atvejais naudojamos cheminės medžiagos, kad susidarytų mažiau vandenilio
sulfido ir kad jis oksiduotųsi

b. Vengiama perteklinio išlyginimo rezervuarų aeravimo, tačiau palaikomas
pakankamas maišymas.

taip

c. Užtikrinamas pakankamas aeravimo rezervuarų aeravimas ir maišymas;
aeravimo sistema reguliariai tikrinama

taip

d. Užtikrinamas tinkamas dumblo antrinio nusodintuvo veikimas ir
grąžinamojo dumblo išsiurbimas

taip

e. Ribojama dumblo buvimo dumblo talpyklose trukmė – dumblas
nenutrūkstamai tiekiamas į sausinimo agregatus

taip

d. Vengiama laikyti nuotekas išsiliejimo baseine ilgiau nei būtina; išsiliejimo
baseinas laikomas tuščias
g. Jei naudojamos dumblo džiovyklos, iš terminės dumblo džiovyklos
išeinančios dujos plaunamos ir (arba) biologiškai filtruojamos (pvz.,
komposto filtrais).
h. Vengiama nevalytoms nuotekoms naudoti oro aušinimo bokštus naudojant
plokštinius šilumokaičius
1.1.6

Pagrindinių
proceso
parametrų ir
teršalų

8.GPGB
I. Su teršalų išmetimu į
orą susijusių pagrindinių
proceso parametrų
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Degimo procesų dūmų dujų slėgis, temperatūra, deguonies, CO ir vandens
garų kiekis – nuolatinė stebėsena
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vandenilio sulfido ir kad jis
oksiduotųsi, automatiniu būdu į
nustatytus taškus dozuojamas
dispergentas ir oksidatorius.
Kvapų išvengimui į nuotekas
dozuojamas Poliflock LNA.
Išlyginimo rezervuare
aeravimas nevykdomas;
vykdomas pastovus srauto
judėjimas iš pirminio
nusodintuvo į išlyginamąjį, o iš
išlyginamojo - pastovus
nuotekų perdavimas siurbliu į
aerotanką.
Užtikrinamas pakankamas
aerotanko aeravimas ir
maišymas; aeravimo sistema
reguliariai tikrinama
Užtikrinamas tinkamas dumblo
antrinio nusodintuvo veikimas
ir grąžinamojo dumblo
išsiurbimas
Nustatytu periodiškumu
dumblas išpumpuojamas į
dumblo kompostavimo
aikšteles, kuriose įrengta
drenavimo sistema.PŪV metu
įdiegus dumblo sausinimo
įrangą nusausintas dumblas bus
perduotas tvarkyti į atliekų
deginimo įrenginį.

netaikoma

Nėra išsiliejimo baseino

netaikoma

Nėra terminės dumblo
džiovyklos

neaktualu

Nėra oro aušinimo bokštų

taip

Automatizuotoje katilinėje
vykdomi degimo procesų
dūmų dujų slėgio,

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
išmetimo į
vandenį ir orą
stebėsena

stebėsena

II. Su teršalų išleidimu į
vandenį susijusių
pagrindinių proceso
parametrų stebėsena

Vandens srautas, temperatūra ir pH - nuolatinė stebėsena

taip

P ir N kiekis biomasėje, dumblo indeksas, amoniako bei ortofosfato
perteklius nuotekose, mikroskopinė biomasės analizė - periodinė stebėsena

taip

Anaerobinio nuotekų valymo vietoje susidariusių biodujų tūrio srautas
ir CH4 kiekis - nuolatinė stebėsena

netaikoma

temperatūros, deguonies, CO ir
vandens garų kiekio nuolatinė
stebėsena. Biokatilinėje
reguliariai stebimi: dūmų dujų
slėgis, temperatūra, deguonis.
2020 metų II-e pusm. bus
pradėta matuoti CO išmetimai
rankiniu matuokliu.
Dujinėje katilinėje: stebima
išeinančių dūmų temperatūra.
Kiti parametrai matuojami
pagal Aplinkos monitoringo
programą
Vykdoma nuotekų, paduodamų
po pirminio valymo į AB
„Klaipėdos vanduo“ tinklus,
srauto, temperatūros ir pH
nuolatinė stebėsena
Popieriaus pramonės
gamybinėse nuotekose yra
mažai azoto ir fosforo, todėl
biologinio valymo procese gali
būti papildomai dozuojamos
trąšos, P bei N kiekis nėra
aktualus
Mikroskopinė biomasės
(dumblo) analizė atliekama
esant poreikiui, pastebėjus
nuokrypius nuo įprasto
technologinio proceso.
Pirminiam nuotekų valymui
naudojamas aerobinis nuotekų
valymas
Pirminiam nuotekų valymui
naudojamas aerobinis nuotekų
valymas

H2S ir CO2 kiekis anaerobinio nuotekų valymo vietoje susidariusiose
biodujose - periodinė stebėsena

1.1.6

Pagrindinių

9 GPGB.
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netaikoma

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
proceso
parametrų ir
teršalų
išmetimo į
vandenį ir orą
stebėsena

Reguliari teršalų išmetimo į orą stebėsena ir matavimas
a.NOx ir SO2
Nuolatinė stebėsena - Regeneravimo katilas

b.Dulkės

c. BRS (įskaitant H2S)

neaktualu

Regeneravimo katilų nėra

Periodinė arba nuolatinė stebėsena - Kalkių degimo krosnis

neaktualu

Kalkių degimo krosnių nėra

Periodinė arba nuolatinė
stebėsena - Specialusis BRS degiklis

neaktualu

Specialiojo BRS degiklio nėra

Periodinė arba nuolatinė
stebėsena - Regeneravimo katilas (kraftplaušienos)ir kalkių degimo krosnis

neaktualu

Periodinė stebėsena - Regeneravimo katilas (sulfitinės plaušienos)
Nuolatinė stebėsena - Regeneravimo katilas
Periodinė arba nuolatinė stebėsena -Kalkių degimo krosnis ir specialusis
BRS degiklis

Periodinė stebėsena - Pasklidieji išmetamieji teršalai iš įvairių šaltinių (pvz.,
plaušų linijos, cisternų, skiedrų bunkerių ir kt.) ir silpno kvapo dujų likučiai

d. NH3

10 GPGB
Teršalų išmetimo į
vandenį stebėsena

Periodinė stebėsena - Regeneravimo katilas, turintis selektyviosios
nekatalizinės redukcijos (SNKR) funkciją
a. Cheminis deguonies suvartojimas
(ChDS) arba Bendroji organinė anglis (BOA) (1)- Kasdien
b. BDS5 arba BDS7 - Kas savaitę (kartą per savaitę)
c. Bendrasis skendinčių medžiagų
(BSM) kiekis - Kasdien
d. Bendrasis azoto kiekis - Kas savaitę (kartą per savaitę)
e. Bendrasis fosforo kiekis - Kas savaitę (kartą per savaitę)

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“
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neaktualu
neaktualu
neaktualu

taip

neaktualu

taip
taip
taip
taip
taip

Regeneravimo katilo
(kraftplaušienos)ir kalkių
degimo krosnies nėra
Regeneravimo katilų nėra
Regeneravimo katilų nėra
Kalkių degimo krosnies ir
specialiojo BRS degiklio nėra
Sieros vandenilio emisijų
kontrolė iš stacionarių oro
taršos šaltinių vykdoma:
Nemuno g.2, - 1 kartą
ketvirtyje, o Dumpių nuotekų
valykloje PŪV metu uždengus
atviras nuotekų valymo
įrenginių talpas ir įrengus
ozonavimo sistemą sieros
vandenilio kiekis bus stebimas
nuolatiniu būdu ir fiksuojamas
„online“ automatinėje
sistemoje.
Regeneravimo katilų nėra

Į gamtinę aplinką nuotekos
neišleidžiamos; po pirminio
valymo Bendrovės valykloje,
perduodant nuotekas į AB
„Klaipėdos vanduo“ tinklus
galutiniam išvalymui
visi teršalai kontroliuojami.
Kontrolę vykdo Bendrovės
laboratorija ir AB „Klaipėdos
vanduo“ laboratorija

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
f. EDTA, DTPA - Kas mėnesį (kartą per mėnesį)
g. AOH (pagal EN ISO 9562:2004)

h. Atitinkami metalai (pvz., Zn, Cu, Cd, Pb, Ni) kartą per metus

1.1.6
Pagrindinių
proceso
parametrų ir
teršalų
išmetimo į
vandenį ir orą
stebėsena

1.1.7

Atliekų
tvarkymas

11 GPGB
reguliari iš atitinkamų
šaltinių išmetamo
bendrojo pasklidžiosios
redukuotos sieros kiekio
stebėsena ir vertinimas

12 GPGB
atliekų įvertinimo
(įskaitant atliekų
inventorinius aprašus) ir
tvarkymo sistemos
diegimas, kad būtų
lengviau atliekas naudoti
pakartotinai, o jei tai
neįmanoma, jas perdirbti,
jei atliekų perdirbti
neįmanoma, jas kitaip
panaudoti
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neaktualu
neaktualu

taip

Išmetamas bendrasis pasklidžiosios redukuotos sieros kiekis gali būti
vertinamas periodiškai tiesiogiai matuojant ir įvertinant pasklidžiųjų teršalų,
išmetamų iš įvairių šaltinių (pvz., plaušų linijos, cisternų, skiedrų bunkerių ir
kt.), kiekį

taip

a. Skirtingų atliekų frakcijų rinkimas atskirai (įskaitant pavojingųjų atliekų
atskyrimą ir rūšiavimą)

taip

b. Tinkamų likučių frakcijų maišymas siekiant gauti mišinius, kuriuos
galima lengviau utilizuoti

Sieros vandenilio emisijų
kontrolė iš stacionarių oro
taršos šaltinių vykdoma:
Nemuno g.2, 1 kartą ketvirtyje, o Dumpių
nuotekų valykloje PŪV metu
uždengus atviras nuotekų
valymo įrenginių talpas ir
įrengus ozonavimo sistemą
sieros vandenilio kiekis bus
stebimas nuolatiniu būdu ir
fiksuojamas „online“
automatinėje sistemoje.
Visos susidarančios atliekos
rūšiuojamos jų susidarymo
vietoje ir laikomos specialioje
atliekos rūšiai tinkamoje ir
pažymėtoje taroje

neaktualu

c. Parengiamasis procesų likučių apdorojimas prieš jų pakartotinį naudojimą
ar perdirbimą

taip

d. Medžiagų atgavimas ir procesų likučių perdirbimas gamybos vietoje

taip

e. Gamybos ar kitoje vietoje vykdoma energijos gavyba iš atliekų, kuriose
yra daug organinių medžiagų

taip
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Balinimas netaikomas
Balinimas netaikomas
Sunkieji metalai tikrinami po
pirminio valymo valykloje,
perduodant nuotekas į AB
„Klaipėdos vanduo“ tinklus
galutiniam išvalymui

Gamybos procese susidariusios
popieriaus ar kartono masės
atliekos perdirbamos broko ar
makulatūros sraute
Gamybos procese susidariusios
popieriaus ar kartono atraižos
perdirbamos kartu su
perdirbama makulatūra
Grubaus ir smulkaus
makulatūros rūšiavimo atliekos
perduodamos deginimui į
UAB „Fortum Klaipėda“.
Dumpių nuotekų valymo bare
susidarantis dumblas bus
sasusinamas ir perduodamas
deginimui į UAB „Fortum

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

1.1.8

Teršalų
išleidimas į
vandenį

13 GPGB
Cheminių priedų, kuriuose
yra didelis azoto ir fosforo
kiekis, pakeitimas
priedais, kuriuose yra
mažai azoto ir fosforo
14 GPGB
Siekiant į priimančiuosius
vandenis išleisti kuo
mažiau teršalų, GPGB –
visų toliau nurodytų
metodų taikymas

f. Medžiagų panaudojimas ne gamybos vietoje

neaktualu

Taikoma, jei cheminių priedų azotas yra biologiškai neįsisavinamas (t. y. jo
negalima naudoti kaip maistinės medžiagos atliekant biologinį valymą) arba
jei yra maistinių medžiagų perteklius.

netaikoma

a. Pirminis (fizinis cheminis) valymas

b. Antrinis (biologinis) valymas

16 GPGB. Siekiant iš
biologinio valymo
įrenginių į
priimančiuosius vandenis
išleisti kuo mažiau teršalų,
GPGB – visų toliau
nurodytų metodų taikymas

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“

taip

taip

Nuotekos valomos
biologiniuose nuotekų valymo
įrenginiuose -aerotanke ir
antriniame nusodintuve
(antrinis biologinis valymas) ir
perduodamos į AB „Klaipėdos
vanduo“ tinklus galutiniam
išvalymui

neaktualu

a. Tinkamas biologinio valymo įrenginio projektavimas ir eksploatavimas

taip

b. Reguliari aktyviosios biomasės kontrolė

taip

c. Maistinių medžiagų (azoto ir fosforo) tiekimo reguliavimas pagal faktinį
aktyviosios biomasės poreikį

taip
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Priedai, kuriuose yra didelis
azoto ir fosforo kiekis,
nenaudojami
Nuotekos valomos
biologiniuose nuotekų valymo
įrenginiuose (pirminiame
nusodintuve) ir po biologinio
valymo perduodamos į AB
„Klaipėdos vanduo“ tinklus
galutiniam išvalymui

15 GPGB.
Jei reikia papildomai šalinti organines medžiagas, azotą ar fosforą, GPGB –
1.7.2.2 skirsnyje apibūdintas tretinis valymas

Klaipėda“
Popieriaus gamyba vykdoma
perdirbant atliekas. Atliekų
perdirbimo metu nebesusidaro
atliekos, kurios galėtų būti
panaudotos pakartotinai

Gamybinėse nuotekose yra
mažai azoto ir fosforo, todėl
biologinio valymo procese gali
būti papildomai dozuojamos
trąšos
Eksploatacija vykdoma pagal
gamintojo rekomendacijas,
galutinį nuotekų valymą
vykdant AB „Klaipėdos
vanduo“ valykloje
Reguliariai -1k/d kontroliuojama grąžinamojo ir
veikliojo dumblo koncentracija
Trąšos gali būti dozuojamos
pagal poreikį priklausomai
nuo atitekančių per parą

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

1.1.9

Triukšmo
skleidimas

17 GPGB
Siekiant mažinti
plaušienos ir popieriaus
gamybos sukeliamą
triukšmą, GPGB – toliau
nurodytų
metodų derinys

a. Triukšmo mažinimo programa

neaktualu

b. Strateginis įrangos, agregatų
ir pastatų išdėstymo planavimas

taip

c. Veiklos ir valdymo metodai pastatuose, kuriuose įrengta triukšmą
skleidžianti įranga

taip

d. Triukšmą skleidžiančios įrangos ir agregatų naudojimas uždaroje erdvėje

taip

e. Mažiau triukšmo skleidžiančios įrangos ir įrangoje bei ortakiuose įtaisytų
garso slopintuvų naudojimas

taip

f. Vibracijos izoliacija

taip

g. Pastatų garso izoliacija

taip

h. Triukšmo mažinimas

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“
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nuotekų debito bei nuotekų
BDS7 koncentracijų
Triukšmo mažinimo programa
nėra paruošta, nes triukšmo
faktinis lygis aplinkoje
neviršija nustatytų normų, o
darbo vietose, esant poreikiui,
naudojamos kolektyvinės ir
asmeninės saugos priemonės
Visi technologiniai įrenginiai
(triukšmo šaltiniai) yra
uždarose patalpose
Taikomi šie metodai:
— siekiant išvengti gedimų,
atliekamos prevencinės
periodinės visų įrenginių
apžiūros pagal nustatytas
užduotis
— uždaromos patalpų durys ir
langai,
— įrangą eksploatuoja patyrę
darbuotojai
Visi technologiniai įrenginiai
(triukšmo šaltiniai) yra
uždarose patalpose
Gamybinio padalinio patalpose
įrengtos uždaros operatorinės
Ventiliatoriai stovi ant
pagrindo, naudojant
antivibracines gumines įvores.
Oro išmetimo vamzdžiai prie
ventiliatorių
sujungti
per
minkštas jungtis.
Gamybinio padalinio patalpose
įrengtos uždaros operatorinės.
Biokuro katilinės sienos yra iš
daugiasluoksnės plokštės su
mineralinės vatos užpildu.
Biokuro katilinėje sumontuoti
plastikiniai langai. Biokuro
sandėlio betoninės sienos yra
25 cm storio.
Biokuro katilinės pagrindinių
ventiliatorių korpusas ir oro bei

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
degimo produktų vamzdynas
izoliuotas akmens vata.
1.1.9

1.1.10

1.2

1.3

Triukšmo
skleidimas

Eksploatavimo
nutraukimas

17 GPGB

18 GPGB.
Siekiant išvengti taršos
rizikos, kai nutraukiamas
gamyklos eksploatavimas,
GPGB – toliau nurodytų
bendrųjų metodų taikymas

i.Didesnių medienos apdirbimo mašinų naudojimas, kad medienos kėlimas
bei transportavimas truktų trumpiau, o paleidžiant rąstus kristi ant rietuvių ar
ant pastūmos stalo būtų keliama mažiau triukšmo.

neaktualu

Medienos apdirbimo mašinos
nenaudojamos

j. Patobulinti darbo metodai, pvz., rąstai paleidžiami kristi į rietuves ar ant
pastūmos stalo iš mažesnio aukščio; apie triukšmo lygį nedelsiant
perspėjami darbininkai

neaktualu

Rąstai nenaudojami

a.Užtikrinti, kad požeminių talpyklų ir vamzdynų būtų išvengiama
projektavimo etapu arba jų išdėstymas būtų gerai žinomas ir užfiksuotas
dokumentuose

taip

b. Parengti nurodymus dėl gamybos įrangos, talpyklų ir vamzdynų
ištuštinimo

taip

c. Užtikrinti, kad gamykla būtų uždaroma tvarkingai, pvz., kad teritorija būtų
išvalyta ir sutvarkyta. Jei įmanoma, turėtų būti apsaugotos natūralios
dirvožemio funkcijos

taip

d. Įdiegti stebėsenos, visų pirma gruntinio vandens stebėsenos, programą,
siekiant nustatyti galimą būsimą poveikį gamyklos teritorijoje ar jos
apylinkėse

taip

e. Parengti ir turėti rizikos analize grindžiamą gamyklos uždarymo ar
eksploatavimo nutraukimo programą, kurioje uždarymo darbų
organizavimas pateikiamas skaidriai ir atsižvelgiant į vietos specifines
sąlygas

taip

GPGB išvados
dėl
kraftplaušienos
gamybos
proceso
GPGB išvados
dėl sulfitinės
plaušienos
gamybos
proceso
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Požeminių nuotekų linijų
išdėstymas užfiksuotos
dokumentuose, brėžiniuose.
Požeminių talpyklų nėra
Parengtas ir patvirtintas
Bendrovės Atliekų tvarkymo
veiklos nutraukimo planas
Parengtas ir patvirtintas
Bendrovės Atliekų tvarkymo
veiklos nutraukimo planas
Pagal patvirtintą Aplinkos
monitoringo programą
vykdomas požeminio vandens
monitoringas Dumpiuose,
nuotekų valyklos teritorijoje.
Periodiškumas - 1 k. metuose
Parengtas ir patvirtintas .
Bendrovės Atliekų tvarkymo
veiklos nutraukimo planas

netaikoma

Kraftplaušienos gamybos
procesas nevykdomas

netaikoma

Sulfitinės plaušienos gamybos
procesas nevykdomas

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

1.4

1.5
1.5.1

1.5.2

GPGB išvados
dėl mechaninės
plaušienos ir
cheminės
mechaninės
plaušienos
gamybos
GPGB išvados dėl makulatūros
perdirbimo
Medžiagų
tvarkymas

Nuotekos ir į
vandenį
išleidžiami
teršalai

netaikoma

42 GPGB.
Siekiant išvengti
dirvožemio ir gruntinio
vandens taršos ar mažinti
jos riziką ir siekiant
sumažinti vėjo išpustomos
makulatūros kiekį ir nuo
makulatūros aikštelės
sklindančių dulkių kiekį,
GPGB – vieno ar kelių
toliau nurodytų metodų
taikymas

43 GPGB. Siekiant
mažinti gėlo vandens
naudojimą, nuotekų srautą
ir vandens taršą, GPGB –
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a. Makulatūros sandėliavimo zonos paviršiaus padengimas kieta danga Taikoma visuotinai

taip

b. Užterštų paviršinių nuotekų nuo makulatūros sandėliavimo zonos
surinkimas ir valymas nuotekų valymo įrenginyje

taip

c. Makulatūros aikštelės teritorijos aptvėrimas tvora, kad makulatūros
neišnešiotų vėjas - Taikoma visuotinai
d. Reguliarus sandėliavimo zonos valymas, takų šlavimas ir nutekamųjų
griovelių šulinėlių ištuštinimas, kad būtų išmetama mažiau dulkių – mažiau
popieriaus atplaišų ir plaušų išnešiotų vėjas, mažiau popieriaus būtų
sumaigoma dėl judėjimo gamybos vietoje (dėl šių priežasčių gali būti
išmetama papildomai dulkių, ypač sausuoju metų laiku) - Taikoma
visuotinai

taip

taip

e. Popieriaus ryšulių ar palaido popieriaus laikymas po stogu, kad medžiagos
būtų apsaugotos nuo atmosferos poveikio (drėgmės, mikrobiologinio
skaidymo procesų ir kt.)- Taikymas gali būti ribotas dėl teritorijos dydžio.

taip

a. Vandens sistemų atskyrimas (1.7.2.1.)

taip
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Mechaninės plaušienos ir
cheminės mechaninės
plaušienos gamybos
nevykdomos

Makulatūros sandėliavimo
aikštelės padengtos asfaltuota
danga
Paviršinės nuotekos nuo
makulatūros sandėliavimo
zonos surenkamos ir valomos
kartu su gamybinėmis
nuotekomis nuo 2020-01-07
perduodamos valymui į AB
„Klaipėdos vanduo“ tinklus
Makulatūros aikštelės teritorija
aptverta tvora
Makulatūros sandėliavimo
aikštelės valomos reguliariai
Makulatūra laikoma tik
supakuota į pakus. Dalis
supakuotos makulatūros
sandėliuojama atvirose
aikštelėse, dalis – po stogu.
Gamybos procesui makulatūros
drėgmė įtakos neturi.
Makulatūra aikštelėse
pastoviai atnaujinamapirmiausiai perdirbama
anksčiau atvežta makulatūra,
todėl mikrobiologiniai
skaidymo procesai nevyksta.
Makulatūros masės paruošimui
(plaušinimui, valymui,
rūšiavimui) naudojamas tik
apyvartinis vanduo. Šviežias

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

1.5.2

Nuotekos ir į
vandenį
išleidžiami
teršalai

44 GPGB. Siekiant
gamyklose, kuriose
perdirbama makulatūra,
išlaikyti tinkamą vandens
grandinių sistemų
uždarumą ir išvengti
galimo neigiamo poveikio
dėl didesnio pakartotinio
technologinio vandens
naudojimo,GPGB – vieno
ar kelių toliau nurodytų
metodų taikymas

45 GPGB. Siekiant
išvengti vandens taršos ir
iš visos gamyklos su
nuotekomis į
priimančiuosius vandenis
išleisti mažiau teršalų,
GPGB – tinkamas 13, 14,
15, 16, 43 bei 44 GPGB
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b. Technologinio vandens priešpriešinis srautas ir vandens recirkuliacija
(1.7.2.1.)

taip

c. Apytakinio vandens skaidrinimas (1.7.2.1.)

taip

a. Technologinio vandens kokybės stebėsena ir kontrolė(1.7.2.1.)

taip

b. Biologinės plėvelės susidarymo prevencija ir jos šalinimas pasitelkus
metodus, kuriuos taikant išmetama kuo mažiau biocidų (1.7.2.1.)

taip

c. Kalcio iš technologinio vandens šalinimas taikant valdomą kalcio
karbonato nusodinimą (1.7.2.1.)
18 lentelė „Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi integruotai
gaminant popierių ir kartoną iš vietoje pagamintų (nepašalinus dažų)
perdirbtų plaušų plaušienos į priimančiuosius vandenis tiesiogiai
išleidžiamoms nuotekoms”
Metinis vidurkis, kg/t:
ChDS – 0,41-1,4;
Bendrasis skendinčių medžiagų (BSM) kiekis - 0,02–0,2 2
Bendrasis azoto kiekis 0,008–0,09
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taip

dalinai

(Kuršių marių) vanduo
naudojamas biokatilo
ekonomaizerio aušinimui ir
panaudojamas PM3 įrangos
praplovimui bei kai kurių
cheminių medžiagų tirpalų
paruošimui
Panaudotas praplovimuose
šiltas šviežias vanduo toliau
kaip apyvartinis vanduo
paduodamas plaušinimui
Dalis apyvartinio vandens,
naudojamo popieriaus mašinos
(PM3) formavimo procesams,
vakuumo siurblių sandarinimo
žiedo sudarymui, išvalomas
flotatoriuose, taikant flotaciją
ištirpusiu oru.
Samdoma firma periodiškai
periodiškai pateikia
technologinio vandens
užterštumo rodiklius.
Vykdoma technologinio
vandens kasdienė apskaita ir
stebėjimas pagal matavimo
prietaisų parodymus
Mikrobiologijos valdymui
sumontuota cheminių
medžiagų dozavimo stotis
(Buckman). Automatiniu būdu
į nustatytus taškus dozuojamas
dispergentas ir oksidatorius.
Flotatoriuose taikoma flotacija
ištirpusiu oru
2019 metų duomenys :
Metinis vidurkis, kg/t:
ChDS – 2,142
Bendrasis skendinčių medžiagų
(BSM) kiekis - 0,179
Bendrasis azoto kiekis – 0,056
Bendrasis fosforo kiekis –
0,002

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

1.5.3

1.6.1

Energijos
suvartojimas ir
energijos
vartojimo
efektyvumas

Nuotekos ir į
vandenį
išleidžiami
teršalai

46 GPGB.
GPGB – elektros
energijos suvartojimo
mažinimas popieriaus iš
perdirbtų plaušų
gamyklose,
taikant toliau nurodytų
metodų derinį

47 GPGB.
Siekiant mažinti nuotekų
susidarymą, GPGB –
toliau nurodytų metodų
derinys

Bendrasis fosforo kiekis - 0,001–0,005 3
Adsorbuojamieji organiniai halogenidai (AOH) 0,05 (drėgmei atsparus
popierius)
1
Gamyklose, kurių vandens grandinės visiškai uždaros, ChDS neišmetama.
2
Esamos gamyklos gali išmesti iki 0,45 kg/t – dėl vis blogesnės makulatūros
kokybės ir dėl to, kad sudėtinga nuolat tobulinti nuotekų įrenginį.
3
Gamykloms, kurių nuotekų srautas yra 5–10 m3/t, viršutinė intervalo riba
yra 0,008 kg/t.
a. Didelio homogeniškumo plaušinimas makulatūrai į atskirus plaušelius
suskaidyti
Taikoma visoms naujoms gamykloms ir
esamų gamyklų svarbaus atnaujinimo atveju.

Popieriaus gaminimo mašina
paleista 1974 metais
netaikoma

taip

Rotorių konstrukcija, sietiniai
rūšiuotuvai
parenkami
atsižvelgiant į rūšiuojamos
makulatūros masės dalelių dydį

c. Popieriaus masės ruošimo taupant energiją koncepcija: kuo anksčiau per
antrinio plaušinimo procesą atskirti priemaišas, naudoti mažiau mašinų dalių
bei naudoti optimalias mašinų dalis ir taip riboti plaušų perdirbimo energijos
imlumą

taip

Taikomas dviejų pakopųpirminio ir smulkiojo makulatūros srauto valymas ir
rūšiavimas, kurio metu pilnai
atskiriamos visos priemaišos

a. Optimalus rezervuarų ir indų projektavimas ir konstrukcija (1.7.2.1.)

taip

Nuotekų talpose įrengtas
automatinis nuotekų lygio
valdymas

b. Plaušų bei užpildo atgavimas ir apytakinio vandens valymas - Taikoma
visuotinai (1.7.2.1.)

taip

b. Veiksmingas rūšiavimas pagal dydį optimizuojant rotorių konstrukciją,
sietinius rūšiuotuvus ir jų veikimą taip , kad
būtų galima naudoti mažesnę įrangą, kuri suvartoja mažiau energijos

c.Vandens recirkuliacija - Taikoma visuotinai. (1.7.2.1.)

d.Popieriaus mašinos purškiamųjų įtaisų optimizavimas - Taikoma
visuotinai. (1.7.2.1.)
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Adsorbuojamieji organiniai
halogenidai (AOH) – neaktualu
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taip

taip

Flotatoriuje surinktas plaušas ir
gamybinis brokas grąžinami į
gamybos procesą
Dalis apyvartinio vandens,
naudojamo popieriaus mašinos
(PM3) formavimo procesams,
vakuumo siurblių sandarinimo
žiedo sudarymui, išvalomas
flotatoriuje, taikant flotaciją
ištirpusiu oru, ir vėl
panaudojamas
Naudojami osciliuojantys
mechanizmai, kurių greitis ir
tarpai tarp purkštukų
purkštuvuose nustatomi pagal
naudojamų tinklų, audeklų

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
48 GPGB.
Siekiant mažinti gėlo
vandens naudojimą
specialiosios paskirties
popieriaus gamyklose ir iš
jų į vandenį išleidžiamų
teršalų kiekį, GPGB –
toliau nurodytų metodų
derinys

1.6.1

Nuotekos ir į
vandenį
išleidžiami
teršalai

49 GPGB.
Siekiant mažinti
kreidavimo skendų ir
rišiklių sukeliamą taršą,
dėl kurios gali sutrikti
biologinio atliekų valymo
įrenginio veikimas, GPGB
– toliau nurodyto a
metodo taikymas, o jei tai
techniškai neįmanoma,
toliau nurodyto b metodo
taikymas

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“

ilgius ir PM3 greitį
Įmonė nėra specialiosios
paskirties popieriaus gamykla
Įmonė nėra specialiosios
paskirties popieriaus gamykla

a. Geresnis popieriaus gamybos planavimas - Taikoma visuotinai

neaktualu

b. Vandens grandinių pritaikymas
atsižvelgiant į pakeitimus - Taikoma visuotinai

neaktualu

c. Nuotekų valymo įrenginio parengtis atsižvelgiant į pakeitimus - Taikoma
visuotinai

neaktualu

Įmonė nėra specialiosios
paskirties popieriaus gamykla

d. Broko atskyrimo sistemos ir indų talpos pritaikymas - Taikoma visuotinai

neaktualu

Įmonė nėra specialiosios
paskirties popieriaus gamykla

neaktualu

Įmonė nėra specialiosios
paskirties popieriaus gamykla

neaktualu

Įmonė nėra specialiosios
paskirties popieriaus gamykla

neaktualu

Nenaudojamas kreidavimo
procesas

neaktualu

Nenaudojamas kreidavimo
procesas

e. Cheminių priedų (pvz., riebalams ir (arba) vandeniui nelaidžių medžiagų),
kuriuose yra perfluorintųjų ar polifluorintųjų junginių
arba kurie prisideda prie jų susidarymo, išsiskyrimo mažinimas Taikoma tik
gamykloms, gaminančioms riebalams ar vandeniui atsparų popierių.
f. Perėjimas prie produktų pagalbinių medžiagų, kuriose yra mažai AOH
(pvz. tokių, kuriomis būtų galima pakeisti drėgmei atsparias medžiagas,
kurių pagrindas yra epichlorhidrino dervos)
Taikoma tik gamykloms,gaminančioms drėgmei labai atsparių rūšių popierių
a. Kreidavimo skendos atgavimas ir (arba)
pigmentų perdirbimas žiūr. pastaba

b. Nuotekų, kuriose yra kreidavimo skendos, parengiamasis valymas Taikoma visuotinai
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AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
50 GPGB.
Siekiant išvengti vandens
taršos ir iš visos gamyklos
su nuotekomis į
priimančiuosius vandenis
išleisti mažiau teršalų,
GPGB – tinkamas 13, 14,
15, 47, 48 bei 49 GPGB
aprašuose nurodytų
metodų
derinys.

1.6.2

1.6.3

Teršalų
išmetimas į orą

Atliekų
susidarymas

20 lentelė „Su GPGB siejami išmetamųjų teršalų kiekiai, taikomi iš
neintegruotos popieriaus ir kartono (išskyrus specialiosios paskirties
popierių) gamyklos į priimančiuosius vandenis tiesiogiai išleidžiamoms
nuotekoms”
Metinis vidurkis, kg/t:
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) - 0,15–1,5 1
Bendrasis skendinčių medžiagų (BSM) kiekis -0,02–0,35
Bendrasis azoto kiekis - 0,01–0,1;
0,01–0,15 (minkštasis popierius)
Bendrasis fosforo kiekis - 0,003–0,012
Adsorbuojamieji organiniai halogenidai (AOH) -0,05 (dekoratyvinis ir
drėgmei atsparus popierius)
1
Poligrafinio popieriaus gamyklų atveju viršutinė intervalo riba nurodoma
gamykloms, kuriose popieriui kreiduoti
naudojamas krakmolas
BDS koncentracija išvalytose nuotekose turi būti nedidelė (apie 25 mg/l,
matuojama 24 val. sudėtiniame mėginyje).

51 GPGB.
Siekiant mažinti iš
autonominių ir į gamybos
liniją integruotų
kreidavimo įrenginių
išmetamų LOJ kiekį,
GPGB – tokios
kreidavimo skendos
receptūros (sudėties)
parinkimas, kuri leistų
sumažinti išmetamų LOJ
kiekį

52 GPGB.
Siekiant kuo labiau
sumažinti šalintinų kietųjų
atliekų kiekį, GPGB –
atliekų susidarymo
prevencija ir jų
perdirbimas, naudojant
toliau nurodytų metodų
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a. Plaušų bei užpildo atgavimas ir apytakinio vandens valymas Žr. 1.7.2.1
skirsnį. - Taikoma visuotinai.
b. Broko recirkuliacijos sistema
Surenkamas skirtingų popieriaus gamybos proceso etapų brokas, atliekamas
antrinis plaušinimas ir plaušai grąžinami į plaušų masę. Taikoma visuotinai.
c.Kreidavimo skendos atgavimas
ir (arba) pigment perdirbimas Žr. 1.7.2.1 skirsnį
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neaktualu

Taikoma neintegruotoms
gamykloms; AB ”Grigeo
Klaipėda” yra integruota
gamykla t.y. masė popieriui ir
popierius gaminami toje
pačioje vietoje

neaktualu

Kreidavimas nenaudojamas

taip
taip
neaktualu

Flotatoriuje surinktas plaušas
grąžinamas į gamybos
procesą
Gamybinis brokas plaušinamas
ir grąžinamas į gamybos
procesą
Kreidavimas nenaudojamas

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
derinį (žr. bendrąsias 20
GPGB išvadas).
Energijos
suvartojimas ir
energijos
vartojimo
efektyvumas

53 GPGB.
Siekiant mažinti šiluminės
energijos ir elektros
energijos suvartojimą,
GPGB – toliau nurodytų
metodų derinys

d.Pakartotinis pirminio nuotekų valymo plaušų dumblo naudojimas
Gamybos procese gali būti pakartotinai naudojamas pirminio nuotekų
valymo dumblas, kuriame yra daug plaušų. Taikymas gali būti ribotas dėl
produktų kokybės reikalavimų.

a Energiją taupantys rūšiavimo metodai (rotorių konstrukcijos, sietinių
rūšiuotuvų ir jų veikimo optimizavimas) - Taikoma naujoms gamykloms
arba svarbaus atnaujinimo atveju.

taip

b Geriausia praktika paremtas malimas, kartu atgaunant šilumą iš malūnų.

neaktualu

c. Optimizuotas sausinimas popieriaus mašinos presavimo sekcijoje (plataus
užgriebio presas). Netaikoma minkštajam popieriui ir daugeliui specialiosios
paskirties popieriaus rūšių.

netaikoma

d.Garų kondensato atgavimas ir veiksmingų sistemų šilumai iš išleidžiamo
oro atgauti naudojimas. - Taikoma visuotinai

taip

e.Garo tiesioginio naudojimo mažinimas kruopščiai integruojant procesus
(pvz., remiantis energijos imlumo (angl. pinch) analize. Taikoma visuotinai

taip

f. Labai našūs malūnai

neaktualu

g Esamų malūnų veiksenos optimizavimas (pvz., energijos veikiant be
apkrovos reikalavimų sumažinimas). Taikoma visuotinai.

neaktualu

h. Optimali siurblių konstrukcija, siurblių tolydžiojo reguliavimo pavaros,
pavaros be reduktoriaus Taikoma visuotinai.
i. Pažangiosios malimo technologijos. Taikoma visuotinai.
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netaikoma

taip
neaktualu

j. Popieriaus juostos šildymas garo kameroje siekiant gerinti vandens
šalinimo savybes ar didinti sausinimo pajėgumus. Netaikoma minkštajam
popieriui ir daugeliui specialiosios paskirties popieriaus rūšių

taip

k. Optimizuotos vakuuminės sistemos (pvz., turboventiliatoriai vietoj

taip
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Ekonomiškai nenaudinga nuotekų valymo įrenginiai
randasi 14 km nuo gamybos
Pirminio makulatūros valymo
bare naudojami specialios
konstrukcijos rūšiuotuvų sietai
su briaunomis, kurie kartu
atlieka ir plaušinimo funkciją.
Smulkaus valymo bare
pastatyti naujos konstrukcijos
plyšiniai rūšiuotuvai
Gamybos procese malūnai
nenaudojami
Svarstomos galimybės ateityje
įdiegti modernizuojant
popieriaus gamybos mašiną
Optimaliai išnaudojama
likutinė kondensato šiluma oro
bei patalpų šildymui.
Šviežias (Kuršių marių)
vanduo, naudojamas popieriaus
gamyboje, pašildomas
biokatilinėje kondensaciniu
ekonomaizeriu. Šildant
ekonomaizeriu vandenį
technologijai -sušildoma
popieriaus juosta, mažiau
naudojama garo
Gamybos procese malūnai
nenaudojami
Gamybos procese malūnai
nenaudojami
Siurbliai turi dažnio keitiklius.
Vakuumo siurbliai yra be
reduktorių.
Gamybos procese malūnai
nenaudojami
Šildant ekonomaizeriu šviežią
vandenį technologijai sušildoma popieriaus juosta,
mažiau sunaudojama garo
gamybos procese.
Taikoma kai reikia naudoti

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
siurblių su vandens žiedu. Taikoma visuotinai.

l. Energijos gamybos optimizavimas ir skirstomojo tinklo priežiūra.
Taikoma visuotinai.

taip

m. Šilumos atgavimo, oro sistemos, izoliacijos optimizavimas. Taikoma
visuotinai.

taip

n. Labai našių variklių (EFF1) naudojimas. Taikoma visuotinai.

taip

o. Purškiamojo vandens pašildymas šilumokaičiu. Taikoma visuotinai.

taip

p. Atliekinės šilumos naudojimas dumblui džiovinti arba sausintosios
biomasės savybėms gerinti. Taikoma visuotinai.

neaktualu

q. Šilumos atgavimas iš ašinių pūstuvų (jei naudojama) į džiovinimo gaubtą
tiekiamam orui šildyti. Taikoma visuotinai.

r. Šilumos atgavimas iš oro, kuris išleidžiamas iš džiovinamojo gaubto su
laistomuoju bokštu. Taikoma visuotinai.

taip

netaikoma

s. Šilumos atgavimas iš infraraudonojo ištraukto karšto oro. Taikoma
visuotinai.

Kaip šilumos atgavimo sistema
naudojama sistema oras-oras
netaikoma

1.7.1. Teršalų išmetimo į orą prevencijos ir kontrolės metodų aprašymas
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žemo vakuumo (iki 15 kPas)
dydžius.
Pastoviai atliekama įrangos bei
energijos skirstomojo tinklo
priežiūra, siekiant mažinti
šilumos nuostolius. Vykdoma
garo, kondensato, masės linijų
izoliacija.
Izoliuotos garo, kondensato,
masės linijos.
Naujai instaliuojami IE2, IE3
klasės varikliai.
Visas purškiamas vanduo,
naudojamas įrangos
praplovimui, pašildomas
ekonamaizeriu
Nuotekų valymo įrenginiai
randasi 14 km nuo Bendrovės,
kur gaminama šiluma;
neekonomiška būtų dumblą
transportuoti 14 km. Atliekinė
šiluma panaudojama patalpų
šildymui
Ištrauktas iš džiovyklos karštas
drėgnas oras šildo tiekiamą po
PM3 džiovinimo gaubtu bei į
tarpcilindrines džiovyklos
dėžes tiekiamą orą

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

1.7.1.2

NOx

Aprašymas

Elektrostatinis
nusodintuvas

Elektrostatinių nusodintuvų veikimo principas – kietosios dalelės
įelektrinamos ir atskiriamos veikiant elektriniam laukui. Jie gali būti
naudojami labai įvairiomis sąlygomis.

netaikoma Biokatilinėje įrengtas sauso tipo
dulkių valymo įrenginys ( multiciklonas). Papildomai yra įrengtas
ir naudojamas kondensacinis
ekonomaizeris.

Šarminis dujų plautuvas

Žr. 1.7.1.3 skirsnį (drėgnasis dujų plautuvas).

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos

Oro ir kuro santykio
mažinimas

Šis metodas grindžiamas šiomis ypatybėmis:
— kruopščiai kontroliuojamas degimui naudojamo oro kiekis (nedidelis
deguonies perteklius),
— kuo labiau sumažinamas į krosnį patenkančio oro kiekis,
— modifikuota krosnies degimo kameros konstrukcija.

taip

Deguonies kontrolę degimo metu
užtikrinta du deguonies davikliai,
pagal kurių duomenis yra
valdomas paduodamo į pakurą
deguonies kiekis

Optimizuotas degimas ir
degimo proceso valdymas

Taikant šį metodą, kuris grindžiamas nuolatine atitinkamų degimo proceso
parametrų (pvz., O2, CO kiekio, kuro ir oro santykio, nesudegusių
sudedamųjų dalių) stebėsena, naudojamos valdymo technologijos, kad būtų
sudaromos geriausios degimo sąlygos.
NOx susidarymą ir išmetimą galima sumažinti reguliuojant veikimo
parametrus, oro paskirstymą, deguonies perteklių, liepsnos formą ir
temperatūros režimą.

taip

Kuro sudegimo kokybei įvertinti
yra įsigytas rankinis CO/O2
matuoklis ir atliekami vietiniai
matavimai

Pakopinis deginimas

Pakopinis deginimas grindžiamas dviejų degimo zonų naudojimu,
reguliuojant kuro ir oro santykį bei temperatūrą pirmojoje kameroje.
Pirmojoje degimo zonoje sudaromos substechiometrinės sąlygos, kad
amoniako junginiai aukštoje temperatūroje virstų azotu. Antrojoje zonoje
papildomai tiekiama oro, ir degimas baigiamas žemesnėje temperatūroje. Po
dviejų pakopų deginimo dūmų dujos teka į antrąją kamerą, kur iš jų
atgaunama šiluma, naudojama technologiniam garui gaminti.

taip

Biokatilinės pakura suskirstyta į 4
degimo zonas:
1 zona: kuras
džiovinamas/pradedamas
deginimas.
2 zona: kuras deginamas.
3 zona: kuras pilnai sudeginamas.
Paduodama papildomai pirminio
oro.
4 zona: pelenų/sudegusio kuro
zona arba galutinė sudegimo
zona.

Kuro (mažai azoto
turinčio kuro)
pasirinkimas

Naudojant kurą, kuriame yra mažai azoto, išmetama mažiau NOx dėl
degimo metu vykstančios kure esančio azoto oksidacijos.
Deginant CNCG ar iš biomasės pagamintą kurą išmetama daugiau NOx nei
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netaikoma Perkamas tik geros kokybės
biokuras, atitinkantis „Kietojo
biokuro kokybės reikalavimus“

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
deginant mazutą ir gamtines dujas, nes CNCG ir bet kokiame iš medienos
pagamintame kure yra daugiau azoto nei mazute ir gamtinėse dujose.
Dėl aukštesnės degimo temperatūros deginant dujas išmetami didesni
NOx kiekiai nei deginant mazutą.

1.7.1.3. SO2 ir BRS
išmetimo
prevencija ir
kontrolė

Mažai NOx išmetantis
degiklis

Mažai NOx išmetančio degiklio veikimas grindžiamas šiais principais:
sumažinama aukščiausia liepsnos temperatūra, vėlinamas, tačiau
užbaigiamas degimo procesas ir padidinamas perduodamos šilumos kiekis
(didesnė liepsnos spinduliavimo geba). Tai gali būti siejama su modifikuota
krosnies degimo kameros konstrukcija.

netaikoma

Pakopinis panaudotų
išvirų įpurškimas

Panaudotų sulfitinių išvirų įpurškimas į katilą įvairiais lygmenimis neleidžia
susidaryti NOx ir užtikrina visišką sudeginimą.

neaktualu Sulfitinė celiuliozė negaminama,
išviros nesusidaro

Selektyvioji nekatalizinė
redukcija (SNKR)

Naudojant šį metodą aukštoje temperatūroje vykstant reakcijai su amoniaku
ar karbamidu NOx redukuojami į azotą. Į degimo dujas įpurškiama
amoniakinio vandens (iki 25 % NH3), amoniako pirminių junginių arba
karbamido tirpalo, kad NO redukuotųsi į N2. Ši reakcija geriausiai vyksta
830–1 050 °C temperatūroje; kad įpurkštos medžiagos sureaguotų su NO,
reikia pakankamos išlaikymo trukmės. Reikia kontroliuoti amoniako arba
karbamido dozavimą, kad liktų kuo mažiau nesureagavusio NH3.

netaikoma

Juodasis šarmas, kuriame
yra daug sausųjų
medžiagų

Dėl didesnio sausųjų medžiagų kiekio juodajame šarme didėja degimo
temperatūra. Taip išgarinama daugiau natrio (Na), kuris gali surišti SO2 ir
sudaryti Na2SO4, dėl to iš regeneravimo katilo išmetama mažiau SO2.
Aukštesnės temperatūros trūkumas yra tas, kad gali būti išmetama daugiau
NOx.

neaktualu Sulfatinė celiuliozė negaminama,
juodasis šarmas nesusidaro

Kuro (mažasierio kuro)
pasirinkimas

Naudojant mažasierį kurą, kuriame sieros kiekis sudaro apie 0,02–0,05 %
masės (pvz., miško biomasė, žievė, mažasieris mazutas, dujos), išmetama
mažiau SO2, kuris susidaro degimo metu oksiduojantis kure esančiai sierai.

netaikoma Pagal leistinas cheminių elementų
vertes kietajame biokure –
naudojama <0,3% masės sieros
norma.

Optimizuotas degimas

Tai tokie metodai, kaip degimo intensyvumo reguliavimo sistema (oro ir
kuro santykis, temperatūra, išbuvimo trukmė), deguonies pertekliaus
kontrolė arba geras oro ir kuro maišymas.
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Esant kuro pertekliui ant ardyno ir
jam pilnai nesudegus trečioje
zonoje, kuras į pakurą
automatiškai nebetiekiamas, kol
nesudegs esamas. Degimo
intensyvumas valdosi
automatiškai nuo slėgio,
gaminamo garo kiekio ir pakuros
temperatūros užduočių

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Na2S kiekio kontrolė
tiekiant kalkių dumblą

Veiksmingai plaunant ir filtruojant kalkių dumblą mažėja Na2S
koncentracija, dėl to krosnyje pakartotinio degimo proceso metu susidaro
mažiau vandenilio sulfido.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos

Išmetamo SO2 surinkimas
ir atgavimas

Surenkami didelės koncentracijos SO2 dujų srautai iš rūgštinių išvirų,
autoklavų, sklaidytuvų ar pūtimo rezervuarų. SO2 atgaunamas skirtingo
slėgio absorbciniuose rezervuaruose tiek dėl ekonominių, tiek dėl aplinkos
priežasčių.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos

Kvapiųjų dujų ir BRS
deginimas

Surinktas stipraus kvapo dujas galima sunaikinti sudeginant jas
regeneravimo katile, specialiame BRS degiklyje ar kalkių degimo krosnyje.
Surinktas silpno kvapo dujas tinka deginti regeneravimo katile, kalkių
degimo krosnyje, energetiniame katile ar BRS degiklyje. Dujas iš tirpinimo
rezervuarų galima deginti šiuolaikiniuose regeneravimo katiluose.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos

Silpno kvapo dujų
surinkimas ir deginimas
regeneravimo katile

Silpno kvapo dujų (didelis kiekis, maža SO2 koncentracija) deginimas
derinamas su atsargine sistema.
Silpno kvapo dujos bei kitos kvapiosios sudedamosios dalys nuolat
surenkamos ir sudeginamos regeneravimo katile. Sieros dioksidas iš
regeneravimo katilo ištraukiamųjų dujų atgaunamas priešpriešiniais
daugiapakopiais plautuvais ir vėl naudojamas plaušienai virinti. Kaip
atsarginė sistema naudojami dujų plautuvai.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos

Drėgnasis dujų plautuvas

Dujiniai junginiai ištirpinami tinkamame skystyje (vandenyje arba
šarminiame tirpale). Vienu metu galima šalinti kietuosius ir dujinius
junginius. Ištekėjusios iš drėgnojo dujų plautuvo dūmų dujos prisotinamos
vandens; prieš išmetant dūmų dujas būtina atskirti lašelius. Gautą skystį
būtina apdoroti taikant nuotekų valymo procesą, o netirpiosios medžiagos
surenkamos nusodinimo ar filtravimo būdu.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos

Elektrostatiniai
nusodintuvai arba
multiciklonai su
daugiapakopiais Venturio
plautuvais ar
daugiapakopiais dvigubos
įleidimo angos
išleidžiamojo srauto
plautuvais

Dulkės atskiriamos elektrostatiniame nusodintuve arba daugiapakopiame
ciklone. Taikant magnio sulfito procesą, elektrostatiniame nusodintuve
nusodintos dulkės sudarytos daugiausia iš MgO, taip pat yra – nors ir
mažiau – K, Na ar Ca junginių. Iš atgautų MgO pelenų paruošiama
vandeninė suspensija, jie plaunami ir gesinami, kad susidarytų Mg(OH)2,
kuris vėliau naudojamas kaip šarminio dujų plovimo tirpalas
daugiapakopiuose dujų plautuvuose siekiant atgauti virinimo cheminiuose
produktuose esančią sierą. Taikant amonio sulfito procesą, amoniakas (NH3)
neatgaunamas, nes jis vykstant degimo procesui skyla į azotą. Po to, kai
dulkės pašalinamos, dūmų dujos ataušinamos leidžiant jas per vandens
pagrindu veikiantį aušinamąjį dujų plautuvą ir tada patenka į trijų ar daugiau
pakopų dūmų dujų plautuvą, kur išmestas SO2 išplaunamas

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos
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AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Mg(OH)2 šarminiu tirpalu (jei taikomas magnio sulfito procesas) arba 100
% šviežiu NH3 tirpalu (jei taikomas amonio sulfito procesas).
1.7.2. Gėlo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų srauto bei nuotekų užterštumo mažinimo metodų aprašymas
1.7.2.1 Su
procesais
susieti metodai

Sausasis žievės skutimas

Sausasis rąstinės medienos žievės skutimas sukamuosiuose būgnuose
(vanduo naudojamas tik rąstams plauti, tada tik minimaliai išvalomas ir
išleidžiamas į nuotekų valymo įrenginį).

neaktualu Mediena nenaudojama

Balinimas visiškai
nenaudojant chloro

Kai balinama visiškai nenaudojant chloro, visiškai nenaudojama chloro
turinčių balinimo produktų, todėl balinant neišmetama organinių ir
organinių chlorintųjų medžiagų.

neaktualu Balinimas nenaudojamas

Šiuolaikinis balinimas
nenaudojant elementinio
chloro

Taikant šiuolaikinį balinimą nenaudojant elementinio chloro, naudojama
kuo mažiau chloro dioksido; tuo tikslu taikomi vienas ar keli iš šių balinimo
etapų: apdorojimas deguonimi, karštos rūgšties hidrolizė, apdorojimas
ozonu esant vidutiniam ir dideliam tankiui, apdorojimas atmosferiniu ir
suslėgtu vandenilio peroksidu arba karštu chloro dioksidu.

neaktualu Balinimas nenaudojamas

Ilgesnis lignino šalinimas

Dėl ilgesnio lignino šalinimo, taikant a) modifikuotąjį virinimą arba b)
lignino šalinimą deguonimi, iš plaušienos prieš balinimą pašalinama daugiau
lignino (mažesnis kapa skaičius), todėl reikia mažiau balinimo produktų, o
nuotekų tarša dėl ChDS yra mažesnė. Prieš balinimą sumažinus kapa skaičių
vienu vienetu, balinimo įrenginyje išskiriamą ChDS galima sumažinti
apytikriai 2 kg ChDS/OMT. Pašalintą ligniną gali atgauti ir grąžinti į
cheminių produktų atgavimo ir energijos regeneravimo sistemą.

neaktualu Balinimas nenaudojamas

Ilgesnį modifikuotąjį virinimą (partijomis ar nenutrūkstamą) sudaro ilgesni
virinimo optimaliomis sąlygomis (pvz., mažesnė virinimo tirpalo šarmų
koncentracija virinimo proceso pradžioje ir didesnė – jo pabaigoje)
laikotarpiai, kad prieš balinimą būtų ekstrahuojama kuo daugiau lignino
kartu išvengiant angliavandenių skilimo ar plaušienos stiprio praradimo.
Todėl vėlesniu balinimo etapu galima naudoti mažiau cheminių produktų ir
sumažinti organinių medžiagų kiekį iš balinimo įrenginio išleidžiamose
nuotekose.

neaktualu Balinimas nenaudojamas

Lignino šalinimas deguonimi – galimybė pašalinti didelę dalį po virinimo
likusio lignino, jei virinimo įrenginiui eksploatuoti reikia didesnio kapa
skaičiaus. Šarminėmis sąlygomis plaušiena reaguoja su deguonimi, tokiu
būdu pašalinama dalis likusio lignino.

neaktualu Balinimas nenaudojamas

a) Ilgesnis modifikuotasis
virinimas

b) Lignino
deguonimi
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AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Veiksmingas rudosios
masės rūšiavimas ir
plovimas uždaroje
sistemoje

Rudoji masė rūšiuojama plyšiniais slėginiais sietiniais rūšiuotuvais per
daugiapakopį uždarą ciklą. Tad priemaišos ir augalinės šiukšlelės
pašalinamos proceso pradžioje.
Plaunant rudąją masę, nuo plaušų atskiriami ištirpę organiniai ir
neorganiniai chemijos produktai. Rudoji plaušienos masė pirmiausia gali
būti plaunama autoklave, tada didelio našumo plovimo mašinomis prieš
lignino šalinimą deguonimi ir po jo, t. y. prieš balinimą. Sumažinama
pernaša, balinant sunaudojama mažiau cheminių produktų, sumažinamas
teršalų kiekis nuotekose. Be to, iš plovimo vandens galima atgauti virinimo
cheminius produktus. Veiksmingas plovimas – priešpriešinis daugiapakopis
plovimas naudojant filtrus ir presus. Rudosios masės rūšiavimo įrenginio
vandens sistema yra visiškai uždara.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos

Dalinis technologinio
vandens perdirbimas
balinimo įrenginyje

Rūgštūs ir šarminiai filtratai recirkuliuojami balinimo įrenginyje plaušienos
srautui priešinga kryptimi. Vanduo išleidžiamas į nuotekų valymo įrenginį
arba – retesniais atvejais – į plovimo procesą po to, kai apdorojama
deguonimi.
Siekiant išmesti mažai teršalų, būtina sąlyga yra tarpinio plovimo etapais
naudojamos našios plovimo mašinos. Našiose (kraftplaušienos) gamyklose
iš balinimo įrenginio išleidžiamų nuotekų srautas yra 12–25 m3/OMT.

neaktualu Balinimas nenaudojamas

Veiksminga išsiliejimo
stebėsena ir
lokalizavimas, kartu
taikant cheminių produktų
atgavimo ir energijos
regeneravimo sistemą

Veiksmingą išsiliejimo kontrolės, surinkimo ir atgavimo sistemą, kuria
užkertamas kelias netyčiniam didelio organinių ir kartais toksiškų teršalų
kiekio išleidimui ir didžiausiosioms pH vertėms (į antrinio nuotekų valymo
įrenginį), sudaro:
— laidumo ar pH stebėsena strategiškai svarbiose vietose, siekiant aptikti
nuostolius ir išsiliejimą,
— išbėgusio ar išsiliejusio skysčio surinkimas esant didžiausiai galimai
skysčio kietųjų medžiagų koncentracijai,
— surinkto skysčio ir plaušų grąžinimas į procesą tinkamose vietose,
— prevencinės priemonės, kad išsiliejusios koncentruotos ar kenksmingos
medžiagos iš kritinių proceso zonų (įskaitant talo alyvą ir terpentiną)
nepatektų į biologinio valymo įrenginį,
— tinkamų matmenų rezervinės cisternos toksiškiems ir karštiems
koncentruotiems skysčiams surinkti ir laikyti.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos

Pakankamų juodojo
šarmo išgarinimo
įrenginio ir regeneravimo
katilo pajėgumų
užtikrinimas esant
didžiausiajai apkrovai

Pakankami juodojo šarmo išgarinimo įrenginio ir regeneravimo katilo
pajėgumai užtikrina, kad dėl surinktų išsiliejusių medžiagų ir balinimo
įrenginio nuotekų susidarantis papildomas skysčio ir sausųjų medžiagų
kiekis nekeltų sunkumų. Taip patiriama mažiau silpno juodojo šarmo, kitų
koncentruotų proceso nuotekų nuostolių, taip pat gali būti sumažinami
balinimo įrenginio filtratų nuostoliai.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos
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AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Daugiapakopiu garintuvu tirštinamas silpnas juodasis šarmas iš rudosios
masės plovimo įrenginio, kartais biologinis dumblas iš nuotekų valymo
įrenginio ir (arba) sulfatas iš ClO2 įrenginio. Papildomi garinimo pajėgumai
(didesni nei reikia įprastomis veikimo sąlygomis) suteikia pakankamai
galimybių atgauti išsiliejusias medžiagas ir valyti galimus grąžinamuosius
balinimo filtratų srautus.
Užterštų kondensatų
distiliavimas vandens
garais ir jų pakartotinis
naudojimas procese

Užterštus kondensatus distiliuojant vandens garais ir juos pakartotinai
naudojant procese mažinamas gamyklos gėlo vandens poreikis ir į nuotekų
valymo įrenginį patenkantis organinių medžiagų kiekis.
Distiliavimo kolonėlėje garai priešpriešine kryptimi leidžiami per anksčiau
filtruotus procesų kondensatus, kuriuose yra redukuotos sieros junginių,
terpenų, metanolio ir kitų organinių junginių. Lakiosios kondensatų
medžiagos susikaupia viršutinėje kolonėlės dalyje kaip nekondensuojamos
dujos bei metanolis ir pašalinamos iš sistemos. Išgrynintus kondensatus vėl
galima naudoti procese, pvz., plovimui balinimo įrenginyje, rudajai masei
plauti, kaustizacijos zonoje (dumblo plovimas ir skiedimas, dumblo filtrų
purškiamieji įtaisai), kaip BRS plovimo skystį kalkių degimo krosnims arba
kaip baltojo šarmo papildymo vandenį.
Iš didžiausios koncentracijos kondensatų išskirtos nekondensuojamos dujos
tiekiamos į stipraus nemalonaus kvapo dujų surinkimo sistemą ir
sudeginamos. Iš vidutiniškai užterštų kondensatų išskirtos dujos surenkamos
į mažo tūrio didelės koncentracijos dujų sistemą ir sudeginamos.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos

Karštojo šarminio
ekstrahavimo nuotekų
išgarinimas ir
sudeginimas

Nuotekos pirmiausia tirštinamos garinant ir tada kaip biokuras sudeginamos
regeneravimo katile. Natrio karbonato turinčios dujos ir lydalas nuo krosnies
pado ištirpinami siekiant atgauti natrio tirpalą.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos

Plovimo skysčių iš
parengiamojo balinimo
įrenginio recirkuliacija į
rudosios masės plovimo
įrenginį ir išgarinimas,
siekiant mažinti išmetamą
teršalų kiekį, kai balinama
naudojant MgO

Būtinos šio metodo taikymo sąlygos – palyginti mažas kapa skaičius po
virinimo (pvz., 14–16), pakankama rezervuarų, garintuvų ir regeneravimo
katilo talpa, kad būtų galima tvarkyti papildomus srautus, galimybė nuo
plovimo įrenginių pašalinti nuosėdas ir vidutinis plaušienos baltumas (≤ 87
% ISO), nes taikant šį metodą kai kuriais atvejais parandama šiek tiek
baltumo.
Prekinės plaušienos gamintojams ir kitiems gamintojams, kuriems
reikalingas labai didelis baltumas (> 87 % ISO), gali būti sudėtinga taikyti
parengiamąjį balinimą naudojant MgO.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos
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AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Technologinio vandens
priešpriešinis srautas

Integruotose gamyklose gėlas vanduo dažniausiai įleidžiamas per popieriaus
gamybos mašinų purškiamuosius įtaisus, iš kurių prieš srovę tiekiamas į
plaušinimo cechą.

taip

Šviežias (Kuršių marių) vanduo
po audeklų, tinklų praplovimo
purkštuvų naudojamas
makulatūros plaušinimo bare

Vandens sistemų
atskyrimas

Atskirų gamybinių agregatų (pvz., plaušinimo, balinimo ir popieriaus
gamybos mašinos) vandens sistemos yra atskirtos, kai plaušiena plaunama ir
sausinama (pvz., plovimo presais). Taip išvengiama teršalų pernašos į
tolesnius proceso etapus, trukdančias medžiagas galima pašalinti iš
mažesnių vandens kiekių.

taip

PM3 ir makulatūros masės
paruošimo vandens sistemos yra
atskirtos

Didelio tankio balinimas
(peroksidu)

Taikant didelio tankio balinimą, prieš pridedant balinimo produktų plaušiena
sausinama, pvz., dviejų sietų ar kitokiu presu. Taip veiksmingiau naudojami
balinimo produktai, gaunama švaresnė plaušiena, mažiau žalingų medžiagų
pernešama į popieriaus gamybos mašiną ir susidaro mažiau ChDS.
Peroksido likučius galima atgauti ir vėl naudoti.

Plaušų bei užpildo
atgavimas ir apytakinio
vandens valymas

Popieriaus gamybos mašinos apytakinis vanduo gali būti valomas šiais
metodais:
a) Naudojami įtaisai (paprastai būgniniai ar diskiniai filtrai arba flotacijos
ištirpusiu oru agregatai ir kt.), kuriais nuo technologinio vandens
atskiriamos kietosios medžiagos (plaušai ir užpildai). Apytakinio vandens
kontūruose taikant flotaciją ištirpusiu oru, skendinčios medžiagos,
smulkiosios dalelės, smulkios koloidinės dalelės ir anijoninės medžiagos
paverčiamos dribsninėmis nuosėdomis ir tada pašalinamos. Atgauti
plaušai ir užpildai grąžinami į procesą. Skaidrus apytakinis vanduo gali
būti vėl naudojamas purškiamuosiuose įtaisuose, kuriems keliami ne tokie
griežti vandens kokybės reikalavimai.
b) Taikant papildomą filtruoto apytakinio vandens ultrafiltravimą,
gaunamas labai skaidrus filtratas, tinkamas naudoti kaip didelio slėgio
purškimo vanduo, sandarinimo vanduo, taip pat tinka cheminiams
priedams skiesti.

taip

Apyvartinis vanduo išvalomas
flotatoriuose, taikant flotaciją
ištirpusiu oru. Atgauti plaušai ir
užpildai grąžinami į procesą.
Skaidrus apytakinis vanduo vėl
naudojamas PM3
purškiamuosiuose įtaisuose,
vakuumo siurblių vandens žiedo
sudarymui

Apytakinio vandens
skaidrinimas

Praktiškai vien tik popieriaus pramonėje naudojamos vandens skaidrinimo
sistemos paremtos nusodinimu, filtravimu (diskiniais filtrais) ir flotacija.
Dažniausiai taikomas metodas – flotacija ištirpusiu oru. Anijoniniai
nešvarumai ir smulkiosios dalelės naudojant priedus virsta dribsninėmis
nuosėdomis, kurias galima išvalyti fiziškai. Kaip dribsnikliai naudojami
stambiamolekuliniai vandenyje tirpūs polimerai arba neorganiniai
elektrolitai. Susidariusios sankaupos (dribsninės nuosėdos) vėliau
išplukdomos į skaidrinimo baseiną. Taikant flotaciją ištirpusiu oru,
skendinčios medžiagos prikimba prie oro burbuliukų.

taip

Apyvartinis vanduo išvalomas
flotatoriuose, taikant flotaciją
ištirpusiu oru.
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neaktualu Balinimas nenaudojamas

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

Skaidrintas vanduo recirkuliuojamas kaip technologinis vanduo tame
pačiame ceche arba integruotose gamyklose iš popieriaus gamybos mašinos
į plaušinimo cechą ir iš plaušinimo cecho į žievės skutimo cechą. Nuotekos
daugiausia išleidžiamos didžiausios taršos taškuose (pvz., skaidrus diskinio
filtro filtratas plaušinimo, žievės skutimo metu).

taip

Skaidrintas vanduo
recirkuliuojamas PM3
purškiamuosiuose įtaisuose,
vakuumo siurblių vandens žiedo
sudarymui; perteklinis skaidrintas
vanduo naudojamas makulatūros
masės plaušinimui

Optimalus rezervuarų ir
indų projektavimas ir
konstrukcija (popieriaus
gamyba)

Masės laikymo rezervuarai ir apytakinio vandens talpyklos projektuojami
taip, kad sunkumų dėl proceso svyravimų ir kintamų srautų nekiltų ir
paleidimo bei išjungimo metu.

taip

Masės laikymo rezervuaruose
sumontuotos maišyklės,
išvengiant kintamų srautų

Plovimas prieš malant
spygliuočių mechaninę
plaušieną

Kai kuriose gamyklose, siekiant gerinti plaušienos savybes, spygliuočių
skiedros pirmiausia apdorojamos derinant slėginį kaitinimą, stiprų
gniuždymą ir impregnavimą. Dėl plovimo prieš malimą ir balinimą labai
sumažėja ChDS, nes pašalinamas nors ir nedidelis, tačiau labai koncentruotų
nuotekų srautas, kurį galima išvalyti atskirai.

neaktualu Spygliuočių plaušiena
nenaudojama, malimas
neatliekamas

Balinant peroksidu kaip
šarmo naudojamo NaOH
pakeitimas Ca(OH)2 arba
Mg(OH)2

Kaip šarmą naudojant Ca(OH)2, išmetama apie 30 % mažiau ChDS, bet
išlaikomas didelis baltumas. Kaip NaOH pakaitalas taip pat naudojamas
Mg(OH)2.

neaktualu Balinimas nenaudojamas

Uždarojo ciklo balinimas

Sulfitinės plaušienos gamyklose, kuriose kaip virinimo pagrindas
naudojamas natris, balinimo įrenginio nuotekas galima valyti, pvz., taikant
ultrafiltravimą, flotaciją ir dervų bei riebalų rūgščių atskyrimą – tai suteikia
galimybę taikyti uždarojo ciklo balinimą. Balinimo ir plovimo filtratai
pakartotinai naudojami pirmuoju plovimo etapu po virinimo ir galiausiai
grąžinami perdirbti į cheminių medžiagų atgavimo agregatus.

neaktualu Balinimas nenaudojamas

Silpno šarmo pH
reguliavimas prieš jam
patenkant į garinimo
įrenginį ir jo viduje

Neutralizuojama prieš garinimą arba po pirmojo garinimo etapo, kad
organinės rūgštys liktų ištirpusios koncentrate ir jas būtų lengviau su
panaudotomis išviromis grąžinti į regeneravimo katilą.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos

Garintuvų kondensatų
anaerobinis apdorojimas

Žr. 1.7.2.2 skirsnį (kombinuotasis anaerobinis ir aerobinis valymas).

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos

Distiliavimas vandens
garais ir SO2 atgavimas iš

Iš kondensatų išskiriamas SO2; koncentratai valomi biologiškai, o išskirtas
SO2 grąžinamas naudoti kaip virinimo cheminis produktas.

neaktualu Sulfatinė ir sulfitinė celiuliozės
negaminamos
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AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
garintuvų kondensatų

1.7.2.2. Nuotekų
tvarkymas

Technologinio vandens
kokybės stebėsena ir
kontrolė

Taikant pažangias uždarąsias vandens sistemas būtina optimizuoti visą
plaušų, vandens, cheminių priedų ir energijos sistemą. Tam reikia nuolat
stebėti vandens kokybę, reikalinga personalo motyvacija, žinios ir veiksmai,
susiję su reikiamos vandens kokybės užtikrinimo priemonėmis.

taip

Šviežio (Kuršių marių) vandens
kokybę užtikrina mechaninis
plyšinis vandens filtras su
automatine filtro apsivalymo
sistema. Filtro darbą stebi ,
prižiūri apmokyti, turintys
reikiamų žinių PM3 mašinistai

Biologinės plėvelės
susidarymo prevencija ir
jos šalinimas pasitelkus
metodus, kuriuos taikant
išmetama kuo mažiau
biocidų

Su vandeniu ir plaušais nuolat patenka mikroorganizmų, dėl kurių
kiekvienoje popieriaus gamykloje nusistovi tam tikra mikrobiologinė
pusiausvyra. Kad vandens grandinėse ir įrangoje gausiai neaugtų
mikroorganizmai, nesusidarytų biomasės sankaupų ar biologinė plėvelė,
dažnai naudojami dispergentai arba biocidai. Jei taikoma katalizinė
dezinfekcija vandenilio peroksidu, biologinė plėvelė ir pavieniai
mikroorganizmai pašalinami nenaudojant biocidų.

taip

Mikrobiologijos valdymui
sumontuota cheminių medžiagų
dozavimo stotis (Buckman).
Automatiniu būdu į nustatytus
taškus dozuojamas dispergentas
ir oksidatorius.
Taikoma periodinė baseinų
dezinfekcija ir vandenilio
peroksidu

Kalcio iš technologinio
vandens šalinimas taikant
valdomą kalcio karbonato
nusodinimą

Sumažinus kalcio koncentraciją taikant valdomą kalcio karbonato šalinimą
(pvz., flotaciją ištirpusiu oru), mažėja nepageidaujamo kalcio karbonato
nusėdimo arba vandens sistemų ir įrangos (pvz., sekcijų velenų, sietų,
purkštukų, vamzdžių ar biologinio nuotekų valymo įrenginio) kalkėjimo
rizika.

Popieriaus mašinos
purškiamųjų įtaisų
optimizavimas

Purškiamųjų įtaisų optimizavimas susijęs su a) pakartotiniu technologinio
vandens (pvz., skaidrinto apytakinio vandens) naudojimu ir b) specialios
konstrukcijos purkštukų taikymu.

taip

Skaidrintas vanduo (po flotatorių)
naudojamas PM3
purškiamiesiems įtaisams

Pirminis valymas

Fizinis cheminis valymas, pvz., išlyginimas, neutralizavimas ar
nusodinimas.
Išlyginimas (pvz., išlyginimo rezervuaruose) taikomas siekiant užkirsti kelią
dideliems srauto, temperatūros ir teršalų koncentracijos svyravimams ir taip
išvengti nuotekų valymo sistemos perkrovos.

taip

Eksploatuojamas pirminis
nusodintuvas, išlyginimo
rezervuaras

Antrinis (biologinis)
valymas

Nuotekų valymo naudojant mikroorganizmus procesai – aerobinis ir
anaerobinis valymas. Antrinio skaidrinimo etapu nusodinimo būdu, kartais
kartu taikant flokuliaciją, nuo nuotekų atskiriamos kietosios medžiagos ir
biomasė.

taip

Taikomas aerobinis valymas ir
antrinis nusodintuvas. Po valymo
nuotekos perduodamos į AB
„Klaipėdos vanduo“ tinklus
galutiniam nuotekų išvalymui
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neaktualu Šviežiame (Kuršių marių)
vandenyje esantis kalcis neįtakoja
gamybos proceso

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

Aerobinio biologinio nuotekų valymo metu biologiškai skaidžias vandenyje
ištirpusias ir koloidines medžiagas, kai patenka oro, mikroorganizmai
paverčia kietosiomis medžiagomis (biomase) ir anglies dioksidu bei
vandeniu. Taikomi procesai:
— vienos ar dviejų pakopų aktyvusis dumblas,
— biologinės plėvelės reaktoriaus procesai,
— biologinė plėvelė ir aktyvusis dumblas (kompaktiškas biologinio valymo
įrenginys). Taikant šį metodą derinamas judamasis sluoksnis ir aktyvusis
dumblas.
Susikaupusi biomasė (dumblo perteklius) nuo nuotekų atskiriama prieš
išleidžiant vandenį.

taip

Taikomas tik aerobinis nuotekų
valymas. Po valymo nuotekos
perduodamos į AB „Klaipėdos
vanduo“ tinklus galutiniam
nuotekų išvalymui

b) Kombinuotasis
anaerobinis ir aerobinis
valymas

Anaerobinio valymo metu nuotekų organines medžiagas, nesant oro,
mikroorganizmai paverčia metanu, anglies dioksidu, sulfidu ir kt. Procesas
vykdomas hermetiškame reaktoriuje. Mikroorganizmai rezervuare
išsaugomi biomasės (dumblo) pavidalu. Šio biologinio proceso metu
susidariusias biodujas sudaro metanas, anglies dioksidas ir kitos dujos, kaip
antai vandenilis ir vandenilio sulfidas; jos tinka energijai gaminti.
Kadangi lieka ChDS, anaerobinis valymas turėtų būti parengiamasis
valymas prieš aerobinį valymą. Taikant parengiamąjį anaerobinį valymą,
biologinio valymo metu susidaro mažiau dumblo.

netaikoma Taikomas tik aerobinis nuotekų
valymas.
Po pirminio valymo nuotekos
perduodamos į AB „Klaipėdos
vanduo“ tinklus galutiniam
nuotekų išvalymui

Tretinis valymas

Pažangaus valymo metodai yra filtravimas kitoms kietosioms medžiagoms
šalinti, nitrifikacija ir denitrifikacija azotui šalinti arba flokuliacija ir (arba)
nusodinimas, po kurių atliekamas filtravimas fosforui šalinti. Paprastai
tretinis valymas atliekamas tada, kai pirminio ir biologinio valymo
nepakanka, kad būtų pasiekti maži BSM, azoto ar fosforo kiekiai, kurių gali
prireikti, pvz., dėl vietos sąlygų.

netaikoma Popieriaus pramonės nuotekose P
ir N kiekiai labai maži, tretinis
valymas netaikomas. Tačiau po
valymo nuotekos perduodamos į
AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus
galutiniam nuotekų išvalymui

Tinkamai suprojektuotas
ir eksploatuojamas
biologinio valymo
įrenginys

Tinkamai suprojektuotas ir eksploatuojamas biologinio valymo įrenginys
apima tinkamos konstrukcijos ir matmenų valymo rezervuarus ir (arba)
baseinus (pvz., nusodintuvus), atitinkančius hidraulinę ir taršos apkrovą.
Mažas išmetamas BSM kiekis pasiekiamas užtikrinant gerą aktyviosios
biomasės nusėdimą. Šiuos tikslus pasiekti lengviau, jei nuotekų valymo
įrenginio konstrukcija, matmenų tinkamumas ir veikimas reguliariai
tikrinami.

taip

Nuotekų valymo įrenginio
konstrukcija, veikimas reguliariai
tikrinami.
Po valymo Bendrovės valykloje
nuotekos perduodamos į AB
„Klaipėdos vanduo“ tinklus
galutiniam nuotekų išvalymui

taip

Atliekos tvarkomos pagal
Bendrovėje patvirtintas Atliekų
tvarkymo taisykles ir Atliekų
sandėliavimo schemas, kuriose

1.7.3. Atliekų susidarymo prevencijos ir atliekų tvarkymo metodų aprašymas
Atliekų vertinimo ir
tvarkymo sistema
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Atliekų vertinimo ir tvarkymo sistemos taikomos atliekų prevencijos,
pakartotinio naudojimo, naudojimo, perdirbimo ir galutinio šalinimo
optimizavimo galimybėms nustatyti. Atliekų inventoriniai aprašai leidžia
nustatyti ir suskirstyti atliekų frakcijas pagal rūšį, ypatybes, kiekį ir kilmę.
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AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
nurodytos susidarančios atliekų
rūšys, jų sandėliavimo vietos
Skirtingų atliekų frakcijų
rinkimas atskirai

Skirtingų atliekų frakcijų rinkimas atskirai jų susidarymo vietoje ir, jei
reikia, tarpinis sandėliavimas gali suteikti daugiau pakartotinio naudojimo ar
recirkuliacijos galimybių. Toks rinkimas taip pat apima pavojingųjų atliekų
frakcijų (pvz., alyvos ir riebalų likučių, hidraulinės ir transformatorinės
alyvos, naudotų baterijų, elektros įrangos atliekų, tirpiklių, dažų biocidų ar
cheminių produktų likučių) atskyrimą ir skirstymą.

taip

Tinkamų likučių frakcijų
maišymas

Tinkamos likučių frakcijos sumaišomos priklausomai nuo pasirinktų
pakartotinio naudojimo ir (arba) perdirbimo, tolesnio apdorojimo ir šalinimo
galimybių.

neaktualu

Parengiamasis procesų
likučių apdorojimas prieš
jų pakartotinį naudojimą
ar perdirbimą

Parengiamojo apdorojimo metodų pavyzdžiai:
— dumblo, žievės arba broko sausinimas ir kai kada džiovinimas, siekiant
pagerinti tinkamumą naudoti pakartotinai (pvz., prieš deginant padidinti
šilumingumą),
— sausinimas, siekiant sumažinti transportuojamos masės svorį ir tūrį.
Sausinama juostiniais presais, sraigtiniais presais, dekantavimo
centrifugomis arba kameriniais filtriniais presais,
— broko, pvz., iš perdirbtų plaušų procesų, smulkinimas ir metalinių dalių
šalinimas, siekiant prieš deginant pagerinti degimo savybes,
— biologinis stabilizavimas prieš sausinimą, jei numatoma naudoti žemės
ūkyje.

taip

Nuotekų valymo bare susidarantis
dumblas bus sausinamas
planuojamuose įdiegti dumblo
sausinimo įrenginiuose.
Grubaus makulatūros rūšiavimo
atliekos sausinamos sraigtiniu
presu.
Smulkaus makulatūros rūšiavimo
atliekos sausinamos juostiniu
presu.
Gamybos procese susidaręs
brokas smulkinamas ir
grąžinamas į gamybos procesą

Medžiagų atgavimas ir
procesų likučių
perdirbimas gamybos
vietoje

Medžiagoms atgauti taikomi šie metodai:
— plaušų išskyrimas iš vandens srautų ir grąžinimas į žaliavos masę,
— cheminių priedų, kreidavimo pigmentų ir kt. atgavimas,
— virinimo cheminių produktų atgavimas, naudojant regeneravimo katilus,
taikant kaustizaciją ir kt.

taip

Sugaudytas flotatoriuose plaušas
grąžinamas į gamybos procesą

Gamybos ar kitoje vietoje
vykdoma energijos
gavyba iš atliekų, kuriose
yra daug organinių
medžiagų

Šilumingos žievės skutimo, smulkinimo, rūšiavimo ir kt. liekanos, pvz.,
žievė, plaušų dumblas ar kitos daugiausia organinės liekanos, siekiant
atgauti energiją, sudeginamos deginimo įrenginiuose arba biomasės
jėgainėse.

taip

Grubaus ir smulkaus makulatūros
rūšiavimo atliekos perduodamos
atliekų tvarkytojui į atliekų
deginimo įrenginį

Medžiagų panaudojimas
ne gamybos vietoje

Tinkamų plaušienos ir popieriaus gamybos atliekų medžiagos gali būti
naudojamos kituose pramonės sektoriuose, pvz.:
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Visos Bendrovėje atliekų
tvarkymo metu bei ūkinės veiklos
metu susidarančios atliekos, tame
tarpe ir pavojingos, rūšiuojamos
jų susidarymo vietoje

neaktualu Popieriaus gamyba vykdoma
perdirbant atliekas. Atliekų

AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
— jomis kūrenamos krosnys arba jų įmaišoma į cemento, keramikos ar
plytų gamybos žaliavas (taip pat atgaunama energija),
— popieriaus dumblas kompostuojamas arba tinkamos atliekų frakcijos
paskleidžiamos ant žemės (naudojama žemės ūkyje),
— neorganinės atliekų frakcijos (smėlis, akmenėliai, stambios kietosios
dalelės, pelenai, kalkės) naudojamos statyboje, pvz., grindiniui, gatvėms,
dengiamiesiems sluoksniams ir kt.
Atliekų frakcijų tinkamumas naudoti ne gamybos vietoje priklauso nuo
atliekų sudėties (pvz., neorganinių ir (arba) mineralinių medžiagų kiekio) ir
nuo to, ar dėl numatyto perdirbimo nebus daroma žala aplinkai ir sveikatai.
Parengiamasis atliekų
frakcijų apdorojimas prieš
šalinimą
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Parengiamasis atliekų apdorojimas prieš šalinimą – transportuojamų arba
šalinamų atliekų svorio ir tūrio mažinimo priemonės (sausinimas,
džiovinimas ir kt.).
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perdirbimo metu nebesusidaro
atliekos, kurios galėtų būti
panaudotos pakartotinai.

taip

Grubaus makulatūros rūšiavimo
atliekos sausinamos sraigtiniu
presu
Smulkaus makulatūros rūšiavimo
atliekos sausinamos juostiniu
presu

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

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

2.1. VANDUO
2.1.1. Informacija apie vietovę

Artimiausias PŪV vietai esantys vandens telkiniai (žr. 24 pav.):
1. Kalvių žvyro karjeras (artimiausias paviršinio vandens telkinys - 310 m, tolimesnis - 530 m),
Objekto teritorija nepatenka į vandens telkiniui nustatytas paviršinio vandens telkinio
pakrančių apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zoną;
2. Kalvių II smėlio karjeras (310 m), PŪV vieta nepatenka į vandens telkiniui nustatytas
paviršinio vandens telkinio pakrančių apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinių apsaugos
zoną;
3. S-3 upė (UETK kodas 20010360, 2 eilės Smeltalės upės (20010310) intakas) (1040 m).
Objekto teritorija vieta nepatenka į upei nustatytas paviršinio vandens telkinio pakrančių
apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zoną;
4. Kirnupalio upė (UETK kodas 120010350 , 2 eilės Smeltalės upės (20010310) intakas) (1620
m). Objekto teritorija vieta nepatenka į upei nustatytas paviršinio vandens telkinio pakrančių
apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zoną.
5. Minijos upė (UETK kodas 17010001, 1 eilės Nemuno upės (10010001) intakas) (1920 m).
Visiems šiems vandens telkiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-1107 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 zonos.
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 24 pav.
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24 pav. Dumpių nuotekų valymo baro padėtis Lietuvos Respublikos upių,
ežerų ir tvenkinių kadastro duomenų atžvilgiu

Informacija apie artimiausius paviršinius vandens telkinius
Kalvių žvyro karjeras - dirbtinis nepratekamas paviršinio vandens telkinys, esantis Klaipėdos r. sav.
teritorijoje. Tvenkinys susiformavo gruntiniams vandenims užpildžius išeksploatuotą žvyro karjerą.
Minėtas vandens telkinys priklauso Nemuno upių baseinų rajonui, Nemuno upės baseinui, Minijos
upės pabaseiniui. Bendras karjero plotas 48,4 ha.
Kalvių karjere įsteigta saugoma teritorija - Kalvių atkuriamasis sklypas. Teritorijos plotas - 36,74 ha,
tačiau bendras žvyro karjero plotas yra didesnis ir siekia 50 ha. Kalvių atkuriamojo sklypo ribos
pilnai sutampa su Kalvių karjero paukščių apsaugai svarbios teritorijos (toliau - PAST) ribomis.
Paukščių apsaugai svarbi teritorija skirta ES svarbos paukščių rūšies - upinės žuvėdros (Sterna
hirundo) apsaugai.
S-3 ir Kirnupalio upės yra Smeltalės upelio 1 eilės intakai. Minėtos upės neįeina į saugomų teritorijų
sudėtį ir daugiau informacijos apie juos nepateikiama.
Duomenys apie požeminį vandenį PŪV vietoje
PŪV vieta pagal požeminio vandens baseinų pasiskirstymą priklauso viršutinės-apatinės kreidos
(toliau - VAK) baseinui (kodas LT004001100) (žr. 25 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 PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“
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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.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 707 „Dėl požeminio
vandens telkinių priskyrimo upių baseinų rajonams“ (Žin., 2004, Nr. 21-654), viršutinės-apatinės
kreidos baseinas priskiriamas Nemuno upių baseinų rajonui (toliau - Nemuno UBR). Nemuno UBR
gruntinis vanduo slūgso 10-30 m gylyje. Gruntinio vandens technogeninė apkrova PŪV vietoje yra
labai ženkli. Vidutinė nitratų (NO3-) koncentracija gruntiniame vandenyje - 45,14 mg/l, amonio
(NH4+) - 0,211-0,43 mg/l, fosfatų (PO43-) - 0,061-0,08 mg/l.

25 pav. PŪV padėtis požeminio vandens baseinų atžvilgiu.
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PŪV teritorija priklauso Nemuno UBR Pajūrio upių baseinui. Duomenys apie gruntinio vandens
resursus ir požeminio nuotėkio į paviršinio vandens telkinius formavimosi balansą Nemuno UBR
pateikti 5 lentelėje ir 26 pav.
5 lentelė. Gruntinio vandens resursų ir požeminio nuotėkio į paviršinio vandens telkinius
formavimosi balansas
Prietaka
Šaltinis

Infiltracinė mityba
Prietaka iš paviršinio
vandens telkinių
Prietaka iš spūdinių
sluoksnių
Šoninė prietaka
Iš viso:

Ištaka

Kiekis
Šaltinis
m /d
mm/metai
Pajūrio upių baseinas
Ištaka paviršinio
108520
39,53
vandens telkinių
slėnių šlaituose
3

14400

5,25

1770 (80)*

0,64 (0,03)*

-

-

124690

45,42

Požeminis nuotėkis
Ištaka į spūdinius
sluoksnius
Šoninis nuotėkis
Vandenviečių debitas
Iš viso:

3

m /d

Kiekis
mm/metai

4410

1,61

70050
(80)**

25,52
(0,03)**

4280

1,56

23350
22600
124690

8,51
8,23
45,42

Pastabos:
* - tame tarpe į paviršinio vandens telkinius;
** - tame tarpe spūdinio vandens ištaka į paviršinius vandenis per sluoksnį dengiančius vandeniui silpnai laidžius
darinius.

26 pav.Modelinis gruntinio vandens resursų ir požeminio nuotėkio į
paviršinio vandens telkinius formavimosi balansas Nemuno UBR (mm/metai).

Pagal hidrogeologinį pasiskirstymą PŪV vieta priklauso Viršutinės jūros (oksfordžio) vandensparai
(žiūr. 27 pav.). Vandenspara yra vandeniui mažai laidus sluoksnis, kurį sudaro daugiausia aleuritas,
molis ir mergelis.
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27 pav. PŪV padėtis pagal hidrogeologinį suskirstymą

Artimiausios nuotekų valymo barui eksploatuojamos ir/ar išžvalgytos gėlo ir mineralinio vandens
vandenvietės (žiūr. 28 pav.):
 Dumpių nuotekų valyklos gėlo vandens vandenvietė 2662 (Dumpių k., Dovilų sen.; 150 m nuo
sklypo ribos, 430 m nuo nuotekų valymo įrenginių). PŪV žemės sklypas patenka į
vandenvietės apsaugos zonos (toliau - VAZ) 1, 2 ir 3B juostas. Esamos ir PŪV teritorija
patenka į VAZ 3B juostą;
 Ketvergių gėlo vandens vandenvietė 4274 (Ketvergių k., Dovilų sen.; 1,6 km). PŪV teritorija
nepatenka į vandenvietės VAZ juostas.
PŪV teritorija patenka į Dumpių nuotekų valyklos II grupės gėlo vandens vandenvietės 2662
apsaugos zonos 3B juostą. Vadovaujantis 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166, vandenvietės 3B apsaugos juostoje:
 negali būti nenaudojamų, išskyrus konservuotus, gręžinių;
 draudžiama įrengti angliavandenilių išteklių tyrimui ir (ar) naudojimui skirtus gręžinius;
 draudžiama į požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas
buitines, 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
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neigiamo poveikio vandenvietei neturės, be to vandenvietė nuo AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų
valymo įrenginių nutolusi saugiu atstumu - 150 m nuo sklypo ribos, 430 m nuo nuotekų valymo
įrenginių.
Todėl PŪV neturės neigiamos įtakos Dumpių nuotekų valyklos gėlo vandens vandenvietėje Nr. 2662
išgaunamo geriamojo vandens kokybei.

28 pav. AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro
padėtis gėlo vandens vandenviečių ir jų apsaugos zonų atžvilgiu

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“

Puslapis 88

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

2.1.2. Planuojamas vandens naudojimas

Dumpių nuotekų valymo bare buitiniams poreikiams sunaudojama iki 1000 m3/metus vandens.
Nuotekų valymo technologiniame procese vanduo nenaudojamas.
PŪV metu nedidelis vandens kiekis (apie 1000 m3/metus) bus naudojamas dumblo sausinimo
įrenginių eksploatacijai - flokulianto ruošimui (praskiedimui) ir dekanterio profilaktiniam išvalymui
(praplovimui).
Paimamo ir suvartojamo vandens apskaita vedama įrengtais vandens apskaitos prietaisais.
Geriamas vanduo darbuotojų sanitariniams poreikiams tenkint, ūkinėms reikmėms (patalpų, įrangos
plovimui ir pan.) ir technologiniam procesui (flokulianto ruošimui) bus tiekiamas iš esamų
centralizuotų tinklų. Vandenį įmonei tiekia AB „Klaipėdos vanduo“.
6 lentelė. Numatomas vandens paėmimas ir vartojimas
Eilės
Nr.1

Vandens
išgavimo
(gavimo)
vieta2

1

2

1

AB
„Klaipėdos
vanduo“
tinklai

Didžiausias
planuojamas
gauti/išgauti
vandens kiekis
m3/m. m3/d m3/h
3
4
5

2000

100

5

Veikla, kurioje
bus vartojamas
vanduo 3
6
Darbuotojų
buitinėms
reikmėms,
ūkinėms
reikmėms,
technologiniam
procesui

Kiekvienoje
Kitiems
Planuojami
veikloje planuojamo
objektams/asmenims
vandens
suvartoti vandens
planuojamo perduoti
nuostoliai,
didžiausias kiekis
vandens kiekis,
3
m /m.
m3/m.
m3/m. m3/d m3/h
7
8
9
10
11

2000

100

5

-

-

2.1.3. Planuojamos ūkinės veiklos galima vandens sutelktoji ir pasklidoji tarša

Iki 2020-01-07 Bendrovės gamybinėje teritorijoje (Nemuno g. 2, Klaipėda) susidarančios nuotekos
(gamybinės, buitinės ir paviršinės) buvo paduodamos į mechaninius-biologinius nuotekų valymo
įrenginius Dumpių k., kur buvo valomos esamuose nuotekų valymo įrenginiuose ir per AB
„Klaipėdos vanduo“ valytų nuotekų išleidimo kolektorių buvo išleidžiamos į Kuršių marias. Nuo
2020-01-07 laikinai visos AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekos iš Bendrovės (Nemuno 2, Klaipėda)
nukreiptos valymui (perjungtos) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, vadovaujantis su AB
„Klaipėdos vanduo“ sudaromomis laikinosiomis nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo
sutartimis (toliau - Laikinoji nuotekų sutartis). Laikinosios nuotekų tvarkymo sutartys sudaromos
ir/ar pratęsiamos 1-3 mėnesių laikotarpiui. Nuotekos perjungtos į anksčiau įrengtą atsarginę nuotekų
išleidimo liniją, įsikertančią į AB „Klaipėdos vanduo“ miesto nuotekų surinkimo sistemos šulinį
(Nemuno g.2) (Išleistuvas Nr. 1). Šis nuotekų išleistuvas yra esamas ir buvo įrengtas kaip atsarginė
nuotekų išleidimo alternatyva ekstremalių situacijų metu. Šis nuotekų išleistuvas iki 2020-01-07
buvo eksploatuojamas tik esant ekstremalioms situacijoms (vamzdynų ar Dumpių nuotekų valymo
įrenginių remonto metu, trūkus vamzdynams ir pan.).
Siekiant užtikrinti ir neviršyti į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus išleidžiamose nuotekose nustatytas
leistinas teršalų koncentracijas, nuotekos turi būti papildomai apvalomos. Tam tikslui AB „Grigeo
Klaipėda“ planuoja susidarančias nuotekas apvalyti Dumpių nuotekų valymo baro mechaniniuosebiologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, kai veiklai vykdyti bus gautas leidimas, ir nutiesus
papildomą 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginę liniją nuo AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių
nuotekų valymo įrenginių iki AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų valyklos tinklų, perduoti nuotekas
galutiniam išvalymui į AB „Klaipėdos vanduo“ (Išleistuvas Nr.2). Šiai planuojamai ūkinei veiklai
(nuotekų transportavimo slėginės linijos įrengimas Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose) buvo
atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir Aplinkos apsaugos agentūra 2020-11-05 priėmė
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atrankos išvadą Nr. (30.1)-A4E-9958- PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (žr. 3 tekstinį
priedą).
PŪV (nuotekų valymo įrenginių modernizacija) bus vykdoma pradėjus eksploatuoti Dumpių nuotekų
valymo įrenginius pagal atrankoje dėl PAV (nuotekų transportavimo slėginės linijos įrengimas
Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose) nustatytus sprendinius suplanuotam išleistuvui Nr. 2.
Suplanuotas apvalytų nuotekų išleistuvas į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus iš Dumpių nuotekų
valymo įrenginių (Išleistuvas Nr. 2)

AB „Grigeo Klaipėda“ susidarančių nuotekų tvarkymas, kai veiklai vykdyti bus gautas leidimas, būtų
vykdomas ta pačia technologija, kaip ir iki 2020-01-07 (iki nutraukiant Bendrovės gamybinėje
teritorijoje Nemuno g. 2, Klaipėda susidarančių nuotekų valymą Dumpių nuotekų valymo
įrenginiuose). Tik keičiami nuotekų išleidimo sprendiniai - apvalytos nuotekos iš Bendrovės Dumpių
mechaninių-biologinių nuotekų valymo įrenginių bus išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus
galutiniam jų išvalymui. Iki 2020-01-07 valytos nuotekos iš Dumpių nuotekų valymo įrenginių buvo
išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ valytų nuotekų išleidimo kolektorių, kuriuo nuotekos
patekdavo į Kuršių marias.
Bendrovės gamybinėje teritorijos Nemuno g. 2, Klaipėda, susidarančios nuotekos bus paduodamos į
mechaninius-biologinius nuotekų valymo įrenginius Dumpių k. Nuotekos iš Bendrovės 14 km ilgio
vamzdynu (diametras 800 mm) pateks į Dumpiuose esančią nuotekų priėmimo kamerą, iš kurios
vienu lataku bus paduodamos į nuotekų paskirstymo kamerą ir nukreipiamos į pirminį nusodintuvą
mechaniniam valymui. Iš pirminio nusodintuvo mechaniškai gravitaciniu būdu apsivaliusios
nuotekos specialiu persipylimo kanalu pateks į koncentracijos ir debito išlyginimo rezervuarą. Iš jo
siurbliu perpumpuojamos į aeravimo rezervuarą, kur prasideda biologinis aerobinis valymo procesas.
Biologinio nuotekų valymo proceso metu būtinas nuolatinis ištirpusio deguonies tiekimas. Aeravimo
rezervuare įrengti membraniniai difuzoriai-aeratoriai deguonies tirpinimui ir mechaninės maišyklės
cirkuliaciniam dumblo mišinio srautui sudaryti. Deguonį į difuzorius-aeratorius paduoda keturios
siurblinės patalpoje įrengtos orapūtės. Dumblo ir nuotekų (biologiškai išvalytų) mišinys iš aeravimo
rezervuaro savitaka tiekiamas į antrinį nusodintuvą. Antrinis nusodintuvas atskiria aktyvų dumblą
nuo apvalytų nuotekų. Aktyvus dumblas nusėda ant dugno ir viršuje susidaro skaidrus vanduo.
Aktyvus dumblas grąžinamas į aeravimo rezervuarą, o aktyvaus dumblo perteklius per paskirstymo
kamerą nukreipiamas į pirminį nusodintuvą.
Kartu su iš Bendrovės (Nemuno g. 2, Klaipėda) atitekančiomis nuotekomis Dumpių valymo
įrenginiuose bus valomas ir dumblo kompostavimo filtratas, paduodamas iš 24 vnt. dumblo laikymo
ir kompostavimo aikštelių.
Po pirminio nuotekų valymo AB „Grigeo Klaipėda“ mechaniniuose ir biologiniuose valymo
įrenginiuose, kai veiklai vykdyti bus gautas leidimas, nuotekos suplanuota nauja 1,6 km ilgio nuotekų
transportavimo slėgine linija bus išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus galutiniam
jų išvalymui.
Nuotekų valymo įrenginių technologinė schema su išleistuvu į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų
tinklus pateikta 1 grafiniame priede. Suplanuotos nuotekų transportavimo linijos inžinerinių tinklų
planas pateiktas 2 grafiniame priede.
Į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus planuojamų išleisti nuotekų maksimalus paros debitas
siekia - 3100 m3/d, metinis nuotekų debitas - 1131500 m3/m.
Iš Bendrovės (Nemuno g. 2, Klaipėda) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus išleidžiamose
nevalytose nuotekose teršalų BDS7, ChDS, skendinčių medžiagų, bendro azoto ir bendro fosforo
koncentracijos matuojamos kasdien, nuolatiniu automatinių mėginių semtuvu. Tyrimus atlieka pats
nuotekų tvarkytojas AB „Klaipėdos vanduo“. Apvalytų nuotekų mėginiai iš nuotekų valymo
įrenginių Dumpiuose negali būti paimti, kadangi gamybinės nuotekos šiuo metu laikinai nevalomos ir
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netransportuojamos į Dumpių nuotekų valymo įrenginius. Vadovaujantis Nuotekų tinklų AB „Grigeo
Klaipėda“ prisijungimo Dumpių k., Klaipėdos r. sav., statybos techniniu projektu ,minėtų teršalų
maksimalios koncentracijos siekia:
Medžiagos/teršalo pavadinimas
1
Biocheminis deguonies
suvartojimas (BDS7)
Cheminis deguonies
suvartojimas (ChDS)
Skendinčios medžiagos
Bendras azotas
Bendras fosforas

Rezultatas, mg/l
22

Leistina koncentracija1, mg/l
3

3622

800

5324

<3 (ChDS/BDS7 santykis)

493
75
6

100
20

1

- Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17
įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau - Reglamentas).
2
- Maksimalios koncentracijos pateiktos vadovaujantis AB „Grigeo Klaipėda“ prisijungimo Dumpių k., Klaipėdos
r. sav., techniniu projektu.

Siekiant nustatyti visus galimus teršalus esančius AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinėje veikloje
susidarančiose nuotekose, buvo paimti mėginiai Bendrovės nevalytose nuotekose. Po pirminio
valymo apvalytų nuotekų mėginiai negali būti paimti, kadangi gamybinės nuotekos šiuo metu laikinai
nevalomos ir netransportuojamos į Dumpių nuotekų valymo įrenginius. Vadovaujantis iš Bendrovės
(Nemuno g. 2, Klaipėda) į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus išleidžiamų nevalytų nuotekų tyrimų
protokolu Nr. 2800 (tyrimų protokolas pateiktas 8 tekstiniame priede) nuotekose esamų teršalų
koncentracijos bei į nuotakyną leidžiamos išlesti teršalų koncentracijos pateiktos žemiau lentelėje:
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Medžiagos/teršalo pavadinimas Rezultatas, mg/l
1
2
pH
5,7
Temperatūra
36,8
PAVOJINGOS MEDŽIAGOS: B DALIS
Medžiagos/teršalo pavadinimas

Rezultatas,
mg/l

1
2
Chromas-bendras
0,136
Chromas-šešiavalentis
0,121
Varis
0,153
Alavas
1,3 µg/l
Cinkas
0,493
Vanadis
<5 µg/l
Aliuminis
22 µg/l
Arsenas
2,8 µg/l
Naftos angliavandeniliai (iš viso)
0,33
Fenoliai
0,088
Monochloracto rūgštis
<4,0 µg/l
Dibutilftalatas
14,0 µg/l
Chloras (aktyvusis)
<0,072
Cianidai
<6 µg/l
Nitritai (NO2-N)/NO2
0,011
Nitratai (NO3-N)/NO3
<0,013
Amonio jonai (NH4-N)/NH4
0,025
Fosfatai (PO4-P)/PO4
0,134
Chloridai
772
Fluoridai
0,14
Sulfatai
27,5
Sintetinės veiklios paviršinės
0,379
medžiagos (anijoninės)
Sintetinės veiklios paviršinės
0,214
medžiagos (ne joninės)
Riebalai
18,5
PAVOJINGOS MEDŽIAGOS: A DALIS
Medžiagos/teršalo pavadinimas

Rezultatas, µg/l

1

2
<0,030
<0,500
<0,20
<0,10
<0,500
<0,500
<0,015
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030

8

Alachloras
Atrazinas8
Benzenas
Anglies tetrachloridas
Chlorfenvinfosas
Chlorpyrifosas
Aldrinas
Dieldrinas
Endrinas
Izodrinas
Visas DDT
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Leistina koncentracija1, mg/l
3
6,5 -9,53
45
Leistina koncentracija1
DLK4 į nuotekų
Ribinė koncentracija į
surinkimo sistemą,
nuotekų surinkimo sistemą5,
mg/l
mg/l
3
4
2
0,4
0,2
0,04
2
0,4
5
1
3
0,6
10
2
2
0,4
0,15
0,03
25
5
3
0,6
0,6
0,12
0,5
0,1
2000
1000
10
2
1000
300
10

2

15

3

100

50

Leistina koncentracija1
DLK į nuotekų
Ribinė koncentracija į
surinkimo sistemą,
nuotekų surinkimo sistemą5,
µg/l
µg/l
3
4
800
160
1500
300
4

-
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Para-para-DDT
<0,180
1,2-dichloretanas (EDC)
<0,50
Metilenchloridas
<6,0
(Dichlormetanas)
Diuronas
<0,500
Izoproturonas
<0,500
Švinas ir jo junginiai
6,6
Nikelis ir jo junginiai
<52
Oktilfenolis ((4-(1,1´,3,3´<0,05
tetrametilbutil)-fenolis))
Pentachlorfenolis (PCP)
0,91
Simazinas
<0,500
Tetrachloretilenas
<0,20
Trichlorbenzenai
<0,40
Trichlormetanas (chloroformas)
<0,10
Aklonifenas
<0,500
Bifenoksas
<0,500
Cibutrinas
<0,500
Cipermetrinas
<0,500
Dichlorvosas
<0,500
Terbutrinas
<0,500
PRIORITETINĖS PAVOJINGOS MEDŽIAGOS:
Medžiagos pavadinimas

Rezultatas, µg/l

1
2
Gyvsidabris ir jo junginiai
0,093
Kadmis ir jo junginiai
0,75
Heksachlorcikloheksanas (HCH)
<0,150
Heksachlorbenzenas (HCB)
<0,0150
Heksachlorbutadienas (HCBD)
<0,030
Tributilalavo junginiai
<1 ng/l
(Tributilalavo katijonas)
Poliaromatiniai angliavandeniliai (PAH)7,8
Benzo(a)pirenas
<0,020
Benzo(b)fluoroantenas
0,029
Benzo (k) fluorantenas
<0,010
Benzo(g, h, i) perilenas
0,021
Indeno(1,2,3-cd) pirenas
<0,020
Nonilfenoliai (4-nonilfenolis)
<0,05
Antracenas
0,142
C10-13-chloralkanai
<2,00
Endosulfanas
<0,060
Pentachlorbenzenas
<0,030
Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)
12,3
Trifluralinas
<0,030
Dikofolis
<0,090
Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos
dariniai (PFOS)
0,013
Chinoksifenas
<0,500
Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai
2378-TSDD
<0,77 pg/l
12378-PeCDD
<1 pg/l
123478-HxCDD
<2,6 pg/l
123678-HxCDD
<2,6 pg/l
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200

40

4000

800

500
500

100
100

400

80

800
100
1000
-

160
20
200
-

DLK į nuotekų
surinkimo sistemą, µg/l
3
10
100
40
12
40
0,4
20
16
16
12
16
400
4
40
12
40
40
-
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123789-HxCDD
1234678-HpCDD
OCDD
2378-TCDF
12378-PeCDF
23478-PeCDF
123478-HxCDF
123678-HxCDF
123789-HxCDF
234678-HxCDF
1234678-HpCFD
1234789-HpCFD
OCDF
TEQ-apatinė riba
TEQ-viršutinė riba
Heksabromciklododekanai
(HBCDD)11
Heptachloras ir heptachloro
epoksidas

<2,6 pg/l
<2,6 pg/l
<410 pg/l
<0,73 pg/l
<1,3 pg/l
<1,3 pg/l
<2,9 pg/l
<2,9 pg/l
<2,9 pg/l
<2,9 pg/l
<6,3 pg/l
<6,3 pg/l
<340 pg/l
0 pg/l
4,9 pg/l
<0,010
<0,030

-

Pastabos:
(< )- Koncentracija mažesnė už medžiagos aptikimo ribą.
1
- Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17
įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau - Reglamentas).
2
- Jei ChDS/BDS7 santykis yra ≥ 3, veiklos vykdytojas privalo įvertinti, ar išleidžiamos į nuotakyną nuotekos nėra
toksiškos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų kiekio (iki
150 mg/l pagal BDS7), o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų, ribojančių biologinius procesus, šio parametro
viršijimas leidžiamas
3
- Turėtų būti stebima ilgesnį laiką, pvz., 14 dienų. Kraštutinės momentinių verčių ribos pH 4 ir pH 10 leistinos,
jeigu šios pH vertės trunka ne ilgiau kaip 6 min. (10 % valandos).
4
-Šis parametras yra DLK, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė.
5
-Ribinė koncentracija – ribinė didžiausia apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija, iki
kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia.

Dumpių mechaniniuose-biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, kai veiklai vykdyti bus gautas
leidimas, nuotekos bus valomos nuo užterštumo organinėmis medžiagomis ir nuo skendinčių
medžiagų (mineralinių ir (arba) organinių medžiagų pakibusios dalelės). Nuotekose BDS7
(užterštumo organinėmis medžiagomis rodiklis) koncentracija bus sumažinama iki leistinos
koncentracijos į nuotekų surinkimo sistemą (800 mg/l) vadovaujantis Nuotekų tvarkumo reglamentu
arba iki su AB „Klaipėdos vanduo“ sudarytoje nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimo sutartyje
nustatytų sąlygų. Sutartis bus sudaryta atlikus 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginės linijos,
nuo Dumpių nuotekų valymo įrenginių iki AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų, statybos darbus.
Esami Dumpių nuotekų valymo įrenginiai yra pajėgūs išvalyti organinę taršą iki AB „Klaipėdos
vanduo“ išduotose Prisijungimo sąlygose nustatytos koncentracijos - 800 mg/l. Valymo įrenginių
pajėgumo skaičiuotė pateikiama ištraukoje iš šiuo metu rengiamo prisijungimo slėginės linijos
Techninio projekto (žr. 9 tekstinį priedą).
Kontroliuotini teršalai
Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006-05-17 įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ ir AB „Klaipėdos
vanduo“ Prisijungimo sąlygomis (žr. 6 tekstinį priedą) išleidžiamose nuotekose bus kontroliuojami
bendrieji nuotekų rodikliai: BDS7, ChDS, bendras azotas, bendras fosforas, skendinčios medžiagos,
temperatūra ir pH.
Kiti kontroliuotini teršalai, kurie nėra išvalomi Dumpių nuotekų valykloje, nustatomi atsižvelgiant į
teršalų koncentracijas, nustatytas į nuotekų valymo įrenginius atitekančiose nuotekose, kurios
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išleidžiamos iš Bendrovės (Nemuno g. 2, Klaipėda). Vadovaujantis išleidžiamų nuotekų tyrimų
protokolais bei Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedu, visų tirtų pavojingų medžiagų koncentracijos
nevalytose nuotekose nesiekia didžiausių leistinų koncentracijų. O ribinę koncentraciją į nuotekų
surinkimo sistemą (koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia)
viršija tik chromas-šešiavalentis, todėl šis teršalas turi būti kontroliuojamas. Kitų teršalų/medžiagų
normuoti/kontroliuoti neprivaloma.
Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento 16 punktu, pavojingų medžiagų, kurioms nenustatytos
ribinės koncentracijos, išleidimas turi būti reglamentuojamas, jeigu jų koncentracija nuotekose viršija
taikomo laboratorinės kontrolės metodo aptikimo ribą. Vadovaujantis tyrimų protokolu,
kontroliuotini teršalai, kuriems nenustatyta ribinė vertė yra: dibutilftalatas, nitritai, amonio jonai,
fosfatai, skendinčios medžiagos. (Nuotekas išleidžiančio asmens pageidavimu, pavojingos medžiagos
normatyvai leidime nuotekoms išleisti gali būti panaikinti (nustatyta tvarka atlikus leidimo sąlygų
peržiūrėjimą ir pakeičiant leidimą), jeigu per metus laiko (bet ne mažiau kaip 5 laboratoriniai tyrimai
(bent vienas iš jų valstybės laboratorinės kontrolės) iš eilės) išleidžiamose nuotekose nebuvo
nustatytas pavojingos medžiagos Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytos ribinės
koncentracijos viršijimas arba tokia medžiaga nebuvo aptikta (jeigu pavojinga medžiaga nenurodyta
reglamento 2 priede arba jai nenustatyta ribinė koncentracija). Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo
reglamento 33 punktu veiklos vykdytojas, privalo informuoti nuotakyną eksploatuojantį asmenį, kiek
ir kokių (nurodyti koncentraciją ir kiekį) pavojingų medžiagų su nuotekomis išleidžiama.
Nevalytose nuotekose aptiktos nedidelės prioritetinių pavojingų teršalų koncentracijos (gyvsidabris 0,093 µg/l, kadmis - 0,75 µg/l, benzo(b)fluoroantenas - 0,029 µg/l, benzo(g, h, i) perilenas - 0,021
µg/l, antracenas - 0,142 µg/l, di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) - 12,3 µg//). Teršalų koncentracijos
išleidžiamose nuotekose nesiekia didžiausių leistinų koncentracijų išleidžiamų į nuotakyną, tačiau
atsižvelgiant į tai, kad šios medžiagos yra prioritetiniai pavojingi teršalai, jos bus kontroliuojamos
nustatant normatyvus išleidžiamose nuotekose ir vykdant monitoringą.
Su nuotekomis išleidžiamų prioritetinių pavojingų teršalų didžiausios leidžiamos koncentracijos bus
nustatytos/patikslintos su AB „Klaipėdos vanduo“ sudarytoje nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimo
sutartyje.
Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento 33 punktu veiklos vykdytojas, privalo informuoti
nuotakyną eksploatuojantį asmenį, kiek ir kokių (nurodyti koncentraciją ir kiekį) pavojingų medžiagų
su nuotekomis išleidžiama. Taip pat turi būti planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos
mažinti prioritetinių medžiagų ir (ar) palaipsniui nutraukti prioritetinių pavojingų medžiagų
išleidimą su nuotekomis, ir numatomi konkretūs šių priemonių įgyvendinimo terminai. Veiklos
vykdytojas informaciją apie suplanuotas priemones ir jų įgyvendinimo terminus privalo pateikti
nuotakyno valdytojui, Aplinkos apsaugos departamentui ir Aplinkos apsaugos agentūrai.
Dumpių nuotekų valymo baro teritorijoje susidarančių paviršinių nuotekų išleidimas

Nuo Dumpių nuotekų valymo baro teritorijoje esančių privažiavimo kelių ir kietųjų dangų (plotas
0,76 ha) lietaus vanduo surenkamas atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema. Surinktos
paviršinės nuotekos išleidžiamos į melioracijos griovį, kuris susisiekia su Kirnupalio upeliu
(Smeltalės intakas, Lietuvos pajūrio upių baseinas). Vadovaujantis Lietuvos respublikos vandens
įstatymu Nr. VIII-474, Dumpių nuotekų valymo baro teritorija (privažiavimo keliai ir teritorijos
kietosios dangos), nuo kurios surenkamos paviršinės nuotekos, neatitinka galimai teršiamos
teritorijos sąvokos, todėl, vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto
aplinkos ministro įsakymu Nr. Nr. D1-193, 26 punktu, nėra kriterijų turėti leidimą paviršinių nuotekų
išleidimui ir vykdyti kontrolę. Teritorijos planas su pažymėta teritorija nuo kurios surenkamos
paviršinės nuotekos ir nuotekų išleistuvu pateiktas 6 grafiniame priede.
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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. = 0,76 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 0,76 x 1 = 4575,2 m3/metus;
Wfparos = 10 x 77,3 x 0,83 x 0,76 x 1 = 488 m3/parą (maksimalus).
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7 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
m /d
m3/metus
4
5
3

1

2

3

parametras
6
BDS7
ChDS/BDS7 santykis

1

Išleistuvas Nr. 2
AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklai
Dumpių k.
(prisijungimo kamera,
trišakis Ø 1000x200 mm, žr. 2 grafinį
priedą)

AB „Klaipėdos vanduo“
prisijungimo sąlygos 2020-0303 Nr. 2020/S.6/3-327 (žr. 6
tekstinį priedą). Tikslinama
sudarius nuotekų tvarkymo
paslaugų teikimo sutartį1

-5

-5

teršalais
mato vnt.
7
mg/l
-

reikšmė
8
8001
<3 1 / 2

1005

Bendras azotas

mg/l

Bendras fosforas
Skendinčios medžiagos
Chromas-šešiavalentis
Dibutilftalatas
Nitritai
Fosfatai
Amonio jonai
Gyvsidabris
Kadmis
Benzo(b)fluoroantenas
Benzo(g, h, i) perilenas
Antracenas
Di(2-etilheksil)ftalatas
(DEHP)

mg/l
-

205
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-

-1

C°
-

<451
6,5-9,51

Temperatūra

pH
Pastabos:
1
- bus nustatyta/patikslinta sudarius nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ (kai bus įrengta nuotekų transportavimo slėginė
linija nuo Dumpių nuotekų valymo įrenginių iki AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų.
2
- Jei ChDS/BDS7 santykis yra ≥ 3, veiklos vykdytojas privalo įvertinti, ar išleidžiamos į nuotakyną nuotekos nėra toksiškos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis dėl
mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų kiekio (iki 150 mg/l pagal BDS7), o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų, ribojančių biologinius procesus, šio parametro
viršijimas leidžiamas
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8 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus
Eil. Nr.

Koordinatės

Priimtuvo
numeris

Planuojamų išleisti
nuotekų aprašymas

Išleistuvo tipas /
techniniai duomenys

Išleistuvo vietos aprašymas

1

2

3

4

5

6

2

Bendrovės (Nemuno 2,
Klaipėda) gamybinėsbuitinės ir paviršinės
nuotekos, bei Dumpių
nuotekų valymo baro
dumblo kompostavimo
aikštelių nuotekos

Vamzdis 225 mm

AB „Klaipėdos vanduo“
nuotekų tinklai
(prisijungimo kamera,
trišakis Ø 1000x200 mm,
žr. 2 grafinį priedą)

1

X-6170750;
Y-327029
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Numatomas išleisti didžiausias nuotekų
kiekis
m3/d.
m3/m.
7
8

3100

1131500
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2.1.4. Numatomas reikšmingas poveikis

PŪV metu, uždengus esamas nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas bei
įrengus susidarančio nuotekų dumblo apdorojimo (mechaninio nusausinimo) įrenginius, poveikis
vandens telkiniams nebus daromas, kadangi buitinės, gamybinės ar paviršinės (nuo galimai
teršiamų teritorijų) nuotekos į gamtinę aplinką nebus išleidžiamos. Teršiančių medžiagų patekimas į
vandens telkinius yra negalimas, nes artimiausias vandens telkinys - Kalvių žvyro karjeras, yra už
310 m nuo objekto teritorijos ribos.
Nuotekų valymo įrenginiuose naudojamos medžiagos nėra pavojingos saugojant, be to jos
sandėliuojamos taip, kad į aplinką nepatektų. PŪV paviršiniams ir požeminiams vandenims įtakos
neturės, todėl poveikis paviršiniams vandenims nevertinamas.
PŪV įtakos gamybinių nuotekų susidarymą - nedidelis vandens kiekis (apie 1000 m3/metus) bus
naudojamas dumblo sausinimo įrenginių eksploatacijai - flokulianto ruošimui (kuris iš sausinimo
įrenginių pateks į filtratą) ir dekanterio profilaktiniam išvalymui (praplovimui). Dumblo sausinimo
įrenginiuose susidarantis filtratas ir praplovimo nuotekos bus grąžinamos į Dumpių nuotekų valymo
įrenginius ir apvalomos kartu su kitomis nuotekomis bei išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“
tinklus galutiniam išvalymui.
PŪV veikla taip pat nedarys poveikio ir požeminiam vandeniui. Planuojamos naudoti dumblo
laikymo (2 vnt.) ir dumblo kompostavimo aikštelės (5 vnt.) yra sandarios. Apie kiekvieną aikštelę
suformuoti apsauginiai pylimai, jų aukštis apie 1,5 m. Iš aplinkinių teritorijų į kompostavimo
aikšteles paviršinis ir požeminis vanduo nepatenka. Nuo 2002 m. nuotekų valymo bare pagal
parengtas ir suderintas monitoringo programas vykdomas požeminio vandens monitoringas rodo,
kad nuotekų tvarkymo veikla neturi neigiamos įtakos gruntinio vandens kokybei. Stebima nežymi
bendra teršiančių medžiagų koncentracijų mažėjimo tendencija, kas rodo, kad filtratas į aplinką
nepatenka. Kompostavimo aikštelių drenažinė sistema prižiūrima, nuolat vykdomi šie darbai kompostavimo aikštelių drenažo latakų valymas hidrodinamine mašina, kompostavimo aikštelių
filtrato surinkimo šulinių sistemos patikra, valymas ir pan.
Nuotekų valymo bare vykdomas pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus
8 punktą privalomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. Stebėjimų vykdymui įrengti 2
monitoringo gręžiniai Nr. 32396 ir 32397. Kaip teigiama UAB „Grota“ vykdomo požeminio
vandens monitoringo ataskaitose, gręžiniai yra techniškai tvarkingi ir tinkami stebėjimams.
Vadovaujantis 2012-2016 m. UAB „Grota“ vykdomo poveikio požeminiam vandeniui monitoringo
duomenų analize, lyginant abiejų stebimųjų gręžinių (32396, 32397) gruntinio vandens kokybę,
matome, kad nutekančiame nuo nuotekų valyklos teritorijos gruntiniame vandenyje (gręž. Nr.
32397) padidėjusios chloridų (Cl), azoto junginių ir fosfatų koncentracijos.
Padidėjusios chloridų koncentracijos nutekančiame nuo nuotekų valyklos teritorijos gruntiniame
vandenyje buvo nustatomos kiekvienais monitoringo vykdymo metais. Normuojamų chloridų
koncentracija gruntiniame vandenyje kito nuo 360 iki 504 mg/l ir 2014 m. metais RV ir DLK viršijo
1,01 karto. Dėl padidėjusios chloridų koncentracijos gruntiniame vandenyje buvo padidėjęs vandens
elektros laidumas, siekiantis 2120-2290 µS/cm. Taip pat, lyginant su atitekančiu, nutekančiame nuo
valyklos teritorijos gruntiniame vandenyje buvo nustatoma padidėjusi amonio (NH4) koncentracija,
kuri siekė <0,02-19,36 mg/1 ir 2015 metais DLK viršijo 1,6 karto. Tais pačiais metais fosfatų
koncentracija siekė 6,5 mg/1 ir DLK viršijo 2 kartus. Visų kitų tirtų gruntinio vandens kokybės
komponentų koncentracijos gruntiniame vandenyje buvo vietovės foninio lygio ir per visą
monitoringo vykdymo laikotarpį neviršijo DLK ar RV. Visų tirtų sunkiųjų metalų koncentracijos
2012-2016 metais gruntiniame vandenyje buvo mažesnės už DLK/RV.
2017 metų UAB „Grota“ 2012-2016 m. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaitos
išvados:
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 Per 2012-2016 m. monitoringo laikotarpį gruntinio vandens kokybė valymo įrenginių
teritorijoje nepablogėjo. Atskirais laikotarpiais buvo stebimas trumpalaikis atskirų
komponentų koncentracijų padidėjimas gruntiniame vandenyje, tačiau šie padidėjimai buvo
trumpalaikiai. Lyginant 2002-2016 metų duomenis stebima nežymi bendra teršiančių
medžiagų koncentracijų mažėjimo tendencija.
 Gruntinio vandens užterštumas, paskutiniais turimais duomenimis, teritorijoje yra foniniožemo lygio, todėl grunto bei gruntinio vandens kokybės gerinimo priemonės šio metu nėra
reikalingos. Toliau teritorijoje pakanka vykdyti kontrolinio pobūdžio monitoringą,
stebėjimus atliekant 1 kartą per metus.
2017 m. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita pateikta 10 tekstiniame priede.
Stebimų valymo įrenginių gruntinio vandens kokybė 2017 ir 2018 m. buvo gera (viršijimų
nenustatyta). Cheminių medžiagų koncentracijos yra artimos daugiamečiam vidurkiui. Remiantis
gautais rezultatais, galima teigti, kad valymo įrenginių veikla 2017 m. neturėjo neigiamos įtakos
požeminio vandens kokybei. 2017 ir 2018 m. Požeminio vandens monitoringo duomenų suvestinė
pateikta 10 tekstiniame priede.
2.1.5. Poveikio sumažinimo priemonės

Visos AB „Grigeo Klaipėda“ susidarančios nuotekos bus apvalomos paviršinių nuotekų valymo
įrenginiuose ir išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus jų galutiniam išvalymui.
Nuotekų kontrolė.
Išleidžiamoms apvalytoms nuotekoms kontroliuoti, numatoma laboratorinė įranga (automatinis
mėginių semtuvas, drumstumo matuoklis, pH/TORP daviklis, debito matuoklis su duomenų
perdavimu į AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA sistemą). Nuotekų apskaitai projektuojamas
elektromagnetinis debitomatis Siemens Sitrans FM MAG 5100W / MAG6000 CT. Į AB „Klaipėdos
vanduo“ SCADA sistemą bus perduodami duomenys: m3/h ir suminis m3. Nuotekų mėginiams imti
įrengtas automatinis mėginių semtuvas Liquistation CSF48 kartu su automatiniu rutuliniu vožtuvu
TSP mėginių ėmimui iš slėginių vamzdžių. Semtuvas projektuojamas siurblinės pastate, mėginiai
imami iš slėginio vamzdžio Ø225. Mėginius semtuvas galės imti tiek vienkartinius momentinius,
tiek priklausomai nuo laiko, pagal nustatytą intervalą. Reguliuojamas siurblio oro prapūtimas prieš
ir po kiekvieno mėginio apėmimo. Duomenys perduodami į AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA
sistemą.
Dumblo siurblinės pastate slėginiame vamzdyje montuojamas pH/T/ORP daviklis Memosens
CPS16D. Duomenys perduodami į AB „KLaipėdos vanduo“ SCADA sistemą.
Nustatyti skendinčių medžiagų kiekį nuotekose siurblinės pastate slėginiame vamzdyje
montuojamas drumstumo daviklis Turbimax CUS51D. Duomenys perduodami į AB „Klaipėdos
vanduo“ SCADA sistemą.
Požeminio vandens kontrolė
Nuotekų valymo bare vykdomas pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus
8 punktą privalomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas.
AB „Grigeo Klaipėda“ poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa sudaryta 2017-2021
metams pateikta 11 tekstiniame priede.
Poveikis paviršiniams bei požeminiams vandenims PŪV metu (uždengus atviras nuotekų talpas ir
įdiegus dumblo sausinimo įrenginius) nebus daromos, todėl papildomos poveikio mažinimo
priemonės neplanuojamos.
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2.1.6. Skyriaus „Vanduo“ schemos, žemėlapiai, kita grafinė informacija

Inžinerinių tinklų planas (su pažymėtu nuotekų išleistuvu, mėginių paėmimo ir debito matavimo
vieta ir ) pateikiamas 22 grafiniame priede.
Nuotekų valymo įrenginių technologinė schema su išleistuvu į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų
tinklus pateikta 11 grafiniame priede.
Teritorijos planas su pažymėta teritorija nuo kurios surenkamos paviršinės nuotekos ir nuotekų
išleistuvu pateiktas 6 grafiniame priede.
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2.2. APLINKOS ORAS
2.2.1. Informacija apie vietovę

Lietuva yra vidutinio klimato juostos šiaurinėje dalyje. Vidutinėse platumose vyrauja vakarų oro
masių pernaša, apimanti visą troposferą ir dalį stratosferos Lietuvos teritorijoje. 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. Toks klimatas būdingas vidurinei Rytų Europos daliai. Nagrinėjamos
vietovės vietinis klimato veiksnys yra jūrinio oro pernaša į žemyną.
Aplinkos oro kokybę vietovėje nulemia rajono geografinė padėtis, teritorijos reljefo ypatybės,
tolimosios pernašos, rajono pramonės bei energetinės įmonės ir transporto keliai. Teršalų sklaidai
Klaipėdos rajono dalyje, kuriame planuojamas objektas numato vykdyti veiklą, sąlygos teršalų
sklaidai aplinkos ore dėl palyginti lygaus reljefo yra gana geros. Pagal Lietuvos klimato rajonavimą,
planuojamos ūkinės veiklos teritorija priskiriama Pajūrio rajono jūros pakrantės parajoniui, kuriam
charakteringi jūros artumas ir pajūrio miškų juostos apsauginis poveikis, o iš klimato bruožus
sąlygojančių svarbiausių procesų – jūrinio oro pernaša į žemyną ir jo brizinė cirkuliacija.
Vietovės meteorologinės ir klimato sąlygos
Klaipėdos regiono klimatui būdingi ryškūs jūrinio klimato bruožai - nepastovi sniego danga,
mažiausia metinių temperatūrų amplitudė, ryškus metų laikų vėlavimas, švelnios žiemos, vėsios
vasaros. Vasara trumpa: laikotarpis, kurio vidutinė paros temperatūra aukštesnė kaip 15 °C, trunka
tik 50-55 dienas. Tačiau ir šalčiai nedideli. Žiemos neilgos, laikotarpiai su neigiama vidutine paros
temperatūra vidutiniškai trunka apie 110-115 dienų. Didesnė metų dalis tenka pereinamiems metų
laikams. Pavasarį ir vasaros pradžioje, kol šilumos skirtumai tarp jūros ir sausumos dar nedideli,
vyrauja mažai lietingi, giedri orai. Debesuotumas ir silpni lietūs dažnesni naktį, kas nebūdinga
kitiems rajonams.
Oro temperatūra
Vidutinė metinė oro temperatūra Pajūrio rajono jūros priekrantės parajonyje yra + 7 °C. Šilčiausias
mėnuo ir jo vidutinė temperatūra yra liepa +16,0 - +16,6 °C, šalčiausias vasario mėnuo - -3,2 °C.
Metinė vidutinės temperatūros svyravimo amplitudė 19,5 °C.
Vėjas
Klaipėdos regione vyrauja vakarų (vakarų, šiaurės vakarų ir pietvakarių) bei pietryčių krypties
vėjai. Rečiausi šiaurės, šiaurės rytų bei pietų vėjai. Vyraujanti vėjo kryptis keičiasi kelis kartus per
metus. Žiemą ir rudenį dažniausiai pučia pietryčių vėjas, pavasarį ir vasarą - vakarų vėjai. Jūros
pakrantėje dažni du kartus per parą keičiantys kryptį vėjai, vadinami brizais. Jie paprastai susidaro
balandžio - rugpjūčio mėnesiais. Stipriausias užfiksuotas vėjas Klaipėdoje siekė 40 m/s. Klaipėdos
regiono vėjų rožė pavaizduota 29 pav.
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29 pav. Klaipėdos meteorologinės stoties 2014-2018 m. meteorologinių duomenų pagrindu
suformuota vėjų rožė

Aplinkos foninis užterštumas
PŪV vietos aplinkos oro foninis užterštumas buvo nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis „Foninio aplinkos
oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti
rekomendacijomis“.
Foninio aplinkos užterštumo duomenys naudotini šia eiliškumo tvarka (prioriteto mažėjimo tvarka):
• aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų duomenys;
• indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų duomenys;
• modeliavimo būdu nustatytus vidutinius metinius aplinkos oro užterštumo duomenys;
• apie ūkinės veiklos objektą, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių ir planuojamų ūkinės
veiklos objektų taršos duomenys.
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 2020-06-12 raštu Nr. (30.3)-A4E-5158 „Dėl AB
„Grigeo Klaipėda“ foninio aplinkos užterštumo duomenų“ ir 2020-11-06 raštu Nr. (30.3)-A4E10006 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ foninio aplinkos užterštumo duomenų“ (raštų kopijos pateiktos
12 tekstiniame priede), modeliuojant oro teršalų aplinkos ore sklaidą, teršalų koncentracijos
skaičiuotos remiantis greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų
išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenimis, bei planuojamų ūkinių veiklų, dėl kurių
teisės aktų nustatyta tvarka yra priimti sprendimai dėl PŪV galimybių. Teršalams (kietosioms
dalelėms, anglies monoksidui, azoto oksidams, sieros dioksidui) papildomai įskaitomos santykinai
švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės,
skelbiamos Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV
skaičiavimams“, kurių 2019 m. vidutinės metinės koncentracijos Klaipėdos regione siekia:
• Kietosios dalelės (KD10) - 12,1 μg/m3;
• Kietosios dalelės (KD2,5) - 8,1 μg/m3;
• Azoto oksidai - 5,6 μg/m3;
• Anglies monoksidas - 0,19 mg/m3;
• Sieros dioksidas - 2,8 mg/m3.
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2.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai

Esama aplinkos oro tarša
Šiuo metu Dumpių nuotekų valymo bare esami aplinkos oro taršos šaltiniai pateikti vadovaujantis
2020-11-09 Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinta AB „Grigeo Klaipėda“ Aplinkos oro taršos
šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita (toliau - Inventorizacijos ataskaita).
Ištrauka iš Inventorizacijos ataskaitos su duomenimis apie Dumpių nuotekų valymo bare
eksploatuojamus stacionarius aplinkos oro taršos šaltinius, jų fizinius parametrus ir išmetamų
teršalų kiekius, pateikta 13 tekstiniame priede.
Vadovaujantis Inventorizacijos ataskaita iki 202001-07 Dumpių nuotekų valykla, adresu Dumpių
k., Klaipėdos r., eksploatavo 5 slėginės nuotekų linijos nuorintojus ir 4 neorganizuotus aplinkos oro
taršos šaltinius (Nr. 601, 602, 603 ir 605 taršos šaltiniai).
Taršos šaltiniai Nr. 603 ir 605 panaikinti nuo 2020 metų pradžios - nuotekų priėmimo talpa (taršos
šaltinis Nr. 603) uždengta 2016 metais, teršalai į aplinkos orą neišsiskiria, o pirminis nusodintuvas
(taršos šaltinis Nr. 605) uždengtas 2019 metų pabaigoje (2019 metų pabaigoje buvo atliktas
pirminio nusodintuvo uždengimas ir įrengta ozonavimo sistema), teršalai nuo 2020 metų pradžios
išsiskiria organizuotai iš naujo taršos šaltinio Nr. 049.
Nuo 2020 metų pradžios nuotekų valykloje eksploatuojami 4 aplinkos oro taršos šaltiniai - dumblo
saugojimo aikštelės (taršos šaltinis Nr. 601), aerotankas (taršos šaltinis Nr. 602), uždengta pirminio
nusodinimo talpa (naujas taršos šaltinis Nr. 049) ir uždengtas išlyginamasis rezervuaras (naujas
taršos šaltinis Nr. 050). Kadangi organizuoti teršalų šalinimo ortakiai iš uždengto pirminio
nusodintuvo ir uždengto išlyginamojo rezervuaro 2019 metais nebuvo eksploatuojami, tarša iš
taršos šaltinių Nr. 049 ir 050 nebuvo inventorizuota.
Slėginės nuotekų linijos oro taršos šaltiniai (nuorintojai)
Nuotekų transportavimui iš gamybinės teritorijos Nemuno g. 2 Klaipėda į Dumpių nuotekų valymo
barą bus eksploatuojamos dvi esamos slėgines nuotekų linijas, kurių kiekvienos ilgis yra 14 km.
Kiekvienoje iš jų yra įrengti penki nuorintojai (vantuzai) - taršos šaltiniai Nr. 044, 045, 046, 047 ir
048. Į aplinkos orą iš 044-048 taršos šaltinių išsiskiria acto rūgštis, akroleinas, amoniakas, etanolis,
formaldehidas ir sieros vandenilis. Dirbama su viena nuotekų linija, o kita yra rezervinė
(eksploatuojama įvykus avarijai ar planinio nuotekų linijos remonto metu). Rezervinės linijos
nuorinimo šuliniai yra šalia dirbančios linijos nuorinimo šulinių, todėl jiems atskiri taršos šaltinių
numeriai nesuteikiami, laikoma kad tai yra tie patys taršos šaltiniai (vienu metu dirba viena nuotekų
linija).
Nuorinimas atliekamas rankiniu būdu, nustatytomis dviem savaitės dienomis. Vienas nuorintojas
orinamas nuo 15 min. iki 1 val., du kartus per savaitę. Maksimalus kiekvieno nuorintojo teršalų
išmetimo į aplinkos orą laikas - 104 val./metus.
Slėginės nuotekų linijos nuorintojų schema pateikta 7 grafiniame priede.
Dumpių nuotekų valymo baro oro taršos šaltiniai
Nuotekos iš Bendrovės 14 km ilgio vamzdynu (diametras 800 mm) pateks į Dumpiuose esančią
uždengtą nuotekų priėmimo talpą, iš kur vienu lataku paduodamos į nuotekų paskirstymo kamerą bei
pirminį nusodintuvą (neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 605). Mechaniškai nusodintas
dumblas iš pirminio nusodintuvo periodiškai šalinamas į dumblo kompostavimo aikšteles, kurių iš viso
yra 24-ios (oro taršos šaltinis Nr. 601). Aikštelėse vykdomas susidarančio dumblo kompostavimas. Iš
pirminio nusodintuvo mechaniškai gravitaciniu būdu apsivaliusios nuotekos specialiu persipylimo
kanalu patenka į koncentracijos ir debito išlyginimo rezervuarą. Iš jo siurbliu perpumpuojamos į
aeravimo rezervuarą, kur prasideda biologinis aerobinis valymo procesas. Dumblo ir nuotekų
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(biologiškai išvalytų) mišinys iš aeravimo rezervuaro (oro taršos šaltinis Nr. 602) savitaka tiekiamas į
antrinį nusodintuvą. Antrinis nusodintuvas atskiria aktyvų dumblą nuo apvalytų nuotekų.

Vadovaujantis Inventorizacijos ataskaita iki nuotekų valymo įrenginių uždengimo ir ozonavimo
sistemos įrengimo Dumpių nuotekų valymo bare buvo eksploatuojami šie neorganizuoti taršos
šaltiniai (T.Š.):
 T.Š. Nr. 601 - dumblo sandėliavimo/kompostavimo aikštelės. Išmetami teršalai - amoniakas;
 T.Š. Nr. 602 - aerotankas. Išmetami teršalai - lakieji organiniai junginiai;
 T.Š. Nr. 605 - pirminio nusodinimo talpa. Išmetami teršalai - acto rūgštis, amoniakas,
akroleinas, etanolis, formaldehidas ir sieros vandenilis (šiuo metu talpa uždengta ir įrengtas
naujas taršos šaltinis Nr. 049, kuris dar nebuvo eksploatuotas);
 Išlyginamasis rezervuaras - taršos šaltinis neinventorizuotas. Šiuo metu rezervuaras uždengtas
ir įrengtas naujas taršos šaltinis Nr. 050 kuris dar nebuvo eksploatuotas).
Planuojama aplinkos oro tarša
PŪV metu AB „Grigeo Klaipėda“, pradėjus Dumpių nuotekų valymo bare valyti gamybinėje
teritorijoje Nemuno g. 2, Klaipėda susidarančias nuotekas ir siekiant sumažinti į aplinkos orą
išsiskiriančių teršalų ir kvapų kiekį, planuoja modernizuoti esamus nuotekų valymo įrenginius.
PŪV metu bus uždengiamos esamos nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo
talpos bei įrengiama ozonavimo įranga.
2016 m. panaikinus (ją pilnai uždengus) pirminę nuotekų priėmimo talpą (T.Š. Nr. 603) kaip
papildomas nuotekų valymo buferis buvo pradėtas eksploatuoti išlyginamasis rezervuaras, iš kurio į
aplinkos orą išsiskiria teršalai. Kadangi taršos šaltinis nebuvo inventorizuotas, teršalų emisija į
aplinkos orą prilyginama ATŠ Nr. 605 (pirminio nusodinimo talpa). Teršalų emisija iš išlyginamojo
rezervuaro nebus didesnė nei iš pirminio nusodinimo talpos, kadangi nuotekos pirma valomos
pirminio nusodinimo talpoje, o tik iš jos patenka į išlyginamąjį rezervuarą.
Uždengus išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas (ATŠ Nr. 605) bus sulaikytas
pasklidas aplinkos oro teršalų ir kvapų išsiskyrimas į aplinką. Surinktas užterštas oras bus valomas
reaktoriuose su katalizatorių filtrais. Reaktoriuose iki galo bus suoksiduojami galimai likę teršalai bei
suskaidomas galimai likęs ozonas ir kiti oksidacijos produktai. Esami neorganizuoti aplinkos oro
taršos šaltiniai (išlyginamasis rezervuaras ir pirminio nusodinimo talpa), bus panaikinti.
Iš uždengtų nuotekų valymo talpų surinktas ir apvalytas oras bus išmetamas per du ortakius, vienas iš
pirminio nusodinimo talpos (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 049) ir vienas išlyginamojo
rezervuaro (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 050). Aplinkos oro taršos šaltinių schema pateikta
7 grafiniame priede.
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Naujas taršos
šaltinis Nr. 049

Naujas taršos
šaltinis Nr. 050

30 pav. Nauji taršos šaltiniai Nr. 049 ir 050. Ozonavimo įrangos reaktoriai (Dumpių nuotekų
valymo įrenginiai)

Ozonavimo įrenginiai buvo projektuojami išmetamo kvapo kiekiui mažinti, todėl įrangos gamintojas
negali deklaruoti atskirų cheminių medžiagų išvalymo efektyvumo. Iš išlyginamojo rezervuaro ir
pirminio nusodinimo talpų išmetamų teršalų koncentracijos nėra tiksliai žinomos, kadangi uždengus
nuotekų talpas ir suorganizavus oro teršalų išmetimus, taršos šaltiniai 2020 m. inventorizavimo
metu nebuvo eksploatuojami - nuotekos iš gamybinės teritorijos Nemuno g. 2 Klaipėda Dumpių
nuotekų valymo įrenginiuose nebuvo valomos. Todėl nebuvo galimybės nustatyti į ozonavimo
įrenginius patenkančių oro teršalų kiekius. Atskirų teršalų išvalymo laipsnio šiame etape nėra
galimybės nustatyti, todėl teršalų emisija iš pirminio nusodinimo talpos (naujas organizuotas taršos
šaltinis Nr. 049) ir išlyginamojo rezervuaro (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 050) prilyginama
esamam taršos šaltiniui ATŠ Nr. 605 (pirminio nusodinimo talpa). Pradėjus eksploatuoti ozonavimo
įrenginius ir nusistovėjus pastoviam darbiniam nuotekų valymo rėžimui, bus atlikta organizuotai
išmetamų teršalų inventorizacija ir pagal faktinius matavimus nustatytas ozonavimo įrenginių
išvalymo efektyvumas bei atskirų teršalų emisijos normatyvai. Tad šiame projektavimo etape, iki
bus atlikta teršalų inventorizacija, paliekami esami (vadovaujantis Inventorizacijos ataskaita) teršalų
normatyvai.
Iš taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekiai (iki bus inventorizuoti ir nustatyti jų faktiniai kiekiai) pateikti
6 lentelėje.
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Suorganizavus iš išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpų teršalų išmetimą ir įdiegus
ozonavimo įrangą, tarša mažės. Tačiau veikla yra planuojama ir nesant kiekybinių duomenų apie
išmetamų teršalų kiekį, planuojamos situacijos metu esamos taršos normatyvai nemažinami.
Įgyvendinus PŪV AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo bare eksploatuojamų taršos šaltinių fizinės
charakteristikos ir tarša į aplinkos orą pateikiamos 9 ir 10 lentelėse.
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9 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys (po PŪV įgyvendinimo)
Įrenginio pavadinimas Dumpių nuotekų valymo baras
Taršos šaltiniai

Nr.

Pavadinimas

1
044
045
046
047
048

Nuorintojas (vantuzas)
Nuorintojas (vantuzas)
Nuorintojas (vantuzas)
Nuorintojas (vantuzas)
Nuorintojas (vantuzas)

049
050
601
602

Pirminio nusodinimo talpa
Išlyginamasis rezervuaras
Dumblo laikymo aikštelė
Aerotankas
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tūrio debitas,
Nm3/s
7

Teršalų išmetimo
(stacionariųjų
taršos šaltinių
veikimo) trukmė,
val./m.
8

0,64
0,64
0,64
0,64
0,64

104
104
104
104
104

0,97
0,97
0,933
0,933

8784
8784
8784
8784

Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

aukštis, išėjimo angos srauto greitis, temperatūra,
m
matmenys, m
m/s
°C
2
3
4
5
6
Slėginės nuotekų linijos nuorintojai (vantuzai)
X-6173747; Y-321576
0,1
0,5
3,4
19,9
X-6171685; Y-325472
0,1
0,5
3,4
19,9
X-6171550; Y-326481
0,1
0,5
3,4
19,9
X-6170722; Y-326836
0,1
0,5
3,4
19,9
X-6170557; Y-327347
0,1
0,5
3,4
19,9
Biologinis nuotekų valymas adresu Dumpių km., Klaipėdos raj.
X-6170027; Y-328030
0,5
0,25
21,0
15
X-6170032; Y-327940
0,5
0,25
21,0
15
X-6170189; Y-328380
10,0
0,5
5,0
14,0
X-6170086; Y-327963
10,0
0,5
5,0
14,0
koordinatės
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10 lentelė. Tarša į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių
Įrenginio pavadinimas Dumpių nuotekų valymo baras
Veiklos
Cecho ar kt.
rūšies
pavadinimas
kodas
1

091001

2

Nuotekų
slėginė linija

Nuotekų
valymo

Taršos šaltiniai

Teršalai

Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

Kodas

3

4

5

6
134
100
74
739
1778
871
134
100
74
739
1778
871
134
100
74
739
1778
871
134
100
74
739
1778
871
134
100
74
739
1778
871
134
100

Nuorintojas
(vantuzas)

044

Nuorintojas
(vantuzas)

045

Nuorintojas
(vantuzas)

046

Nuorintojas
(vantuzas)

047

Nuorintojas
(vantuzas)

048

Pirminio

049
(605)1
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Amoniakas
Akroleinas
Acto rūgštis
Etanolis
Sieros vandenilis
Formaldehidas
Amoniakas
Akroleinas
Acto rūgštis
Etanolis
Sieros vandenilis
Formaldehidas
Amoniakas
Akroleinas
Acto rūgštis
Etanolis
Sieros vandenilis
Formaldehidas
Amoniakas
Akroleinas
Acto rūgštis
Etanolis
Sieros vandenilis
Formaldehidas
Amoniakas
Akroleinas
Acto rūgštis
Etanolis
Sieros vandenilis
Formaldehidas
Amoniakas
Akroleinas

vnt.
7
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

Esama tarša
vienkartinis dydis5
vidut.
maks.
8
9
0,00026
0,00028
0,00005
0,00005
0,00070
0,00076
0,00114
0,00124
0,03130
0,03430
0,00013
0,00015
0,00026
0,00028
0,00005
0,00005
0,00070
0,00076
0,00114
0,00124
0,03130
0,03430
0,00013
0,00015
0,00026
0,00028
0,00005
0,00005
0,00070
0,00076
0,00114
0,00124
0,03130
0,03430
0,00013
0,00015
0,00026
0,00028
0,00005
0,00005
0,00070
0,00076
0,00114
0,00124
0,03130
0,03430
0,00013
0,00015
0,00026
0,00028
0,00005
0,00005
0,00070
0,00076
0,00114
0,00124
0,03130
0,03430
0,00013
0,00015
0,00122
0,00163
0,00177
0,00261
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metinė,
t/m
10
0,0001
0,00002
0,0003
0,0004
0,0120
0,00005
0,0001
0,00002
0,0003
0,0004
0,0120
0,00005
0,0001
0,00002
0,0003
0,0004
0,0120
0,00005
0,0001
0,00002
0,0003
0,0004
0,0120
0,00005
0,0001
0,00002
0,0003
0,0004
0,0120
0,00005
0,0380
0,0560

Numatoma tarša3
vienkartinis dydis
metinė,
t/m
vnt.
maks.
11
12
13
g/s
0,00028
0,0001
g/s
0,00005
0,00002
g/s
0,00076
0,0003
g/s
0,00124
0,0004
g/s
0,03430
0,0120
g/s
0,00015
0,00005
g/s
0,00028
0,0001
g/s
0,00005
0,00002
g/s
0,00076
0,0003
g/s
0,00124
0,0004
g/s
0,03430
0,0120
g/s
0,00015
0,00005
g/s
0,00028
0,0001
g/s
0,00005
0,00002
g/s
0,00076
0,0003
g/s
0,00124
0,0004
g/s
0,03430
0,0120
g/s
0,00015
0,00005
g/s
0,00028
0,0001
g/s
0,00005
0,00002
g/s
0,00076
0,0003
g/s
0,00124
0,0004
g/s
0,03430
0,0120
g/s
0,00015
0,00005
g/s
0,00028
0,0001
g/s
0,00005
0,00002
g/s
0,00076
0,0003
g/s
0,00124
0,0004
g/s
0,03430
0,0120
g/s
0,00015
0,00005
g/s
0,00163
0,0380
g/s
0,00261
0,0560
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įrenginiai

Acto rūgštis
Etanolis
Sieros vandenilis
Formaldehidas
Amoniakas
Akroleinas
Acto rūgštis
Etanolis
Sieros vandenilis
Formaldehidas

74
739
1778
871
134
100
74
739
1778
871

g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

0,00175
0,00255
0,00224
0,00089
0,00122
0,00177
0,00175
0,00255
0,00224
0,00089

0,00243
0,00286
0,00443
0,00168
0,00163
0,00261
0,00243
0,00286
0,00443
0,00168

0,0550
0,0800
0,0710
0,0280
0,0380
0,0560
0,0550
0,0800
0,0710
0,0280

g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

0,00243
0,00286
0,00443
0,00168
0,00163
0,00261
0,00243
0,00286
0,00443
0,00168

0,0550
0,0800
0,0710
0,0280
0,0380
0,0560
0,0550
0,0800
0,0710
0,0280

601

Amoniakas

134

g/s

0,00954

0,00954

0,3010

g/s

0,00954

0,3010

602

Lakieji organiniai junginiai

308

g/s

nusodinimo talpa

Išlyginamasis
rezervuaras
Dumblo saugojimo
aikštelės
Aerotankas

0502

0,00011
0,00011
Iš viso pagal veiklos rūšį:

0,0030
1,0364

g/s
0,00048
Iš viso pagal veiklos rūšį:

0,0150
1,0364

Pastabos:
1
- uždengta talpa, panaikintas neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 605 ir įrengtas organizuotas naujas Nr. 049 su ozonavimo sistema.
2
- uždengta talpa, panaikintas neorganizuotas taršos šaltinis (neinventorizuotas) ir įrengtas organizuotas naujas Nr. 050 su ozonavimo sistema.
3
- Atskirų teršalų išvalymo laipsnio šiame etape nėra galimybės nustatyti, todėl teršalų emisija iš pirminio nusodinimo talpos (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 049) ir išlyginamojo
rezervuaro (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 050) prilyginama esamai. Pradėjus eksploatuoti ozonavimo įrenginius bus atlikta organizuotai išmetamų teršalų inventorizacija ir
pagal faktinius matavimus nustatytas ozonavimo įrenginių išvalymo efektyvumas bei atskirų teršalų emisijos normatyvai.
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Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai
Taip pat aplinkos oro kokybę nežymiai įtakos mobilūs (neorganizuoti) taršos šaltiniai - į teritoriją
atvyksiantis sunkusis autotransportas, išvešiantis dumblą arba jo kompostą ir dumblo
kompostavimo ir laikymo aikštelių bei jo pakrovimui naudojamas traktorius krautuvas.
Skaičiuojama, kad maksimaliai į teritoriją atvyks iki 10 vnt. per parą sunkiojo transporto priemonių
išvešiančių kompostą arba laikomą dumblą iš dumblo kompostavimo/laikymo aikštelių. Taip pat
numatoma 1 vnt. per parą sunkiojo transporto išvešiančio sausintą dumblą iš dumblo sausinimo
įrenginių kitiems atliekų tvarkytojams.
Iš mobilių taršos šaltinių degant kurui vidaus degimo varikliuose išmetamas anglies monoksidas,
azoto oksidai, lakūs organiniai junginiai, sieros dioksidas ir kietosios dalelės.
Transporto priemonių išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai apskaičiuoti vadovaujantis CORINAIR
metodika (anglu kalba - EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 , skyrius
1.A.3.b.i-iv „Road transport 2019“), įrašytą į aplinkos ministro 1999-12-13. įsakymą Nr. 395 (Žin.,
1999, Nr. 108-3159 aktuali redakcija).
Išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal Tier 1 metodologija, paremtą teršalų kiekio
apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas. Skaičiuojama pagal formulę:
E = (L x KSvid.) x EFi ; kg/d
Kur:
L - atitinkamos transporto priemonės nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km;
KSvid. - atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km;
EFi - atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro.
Planuojamos ūkinės veiklos mobilūs taršos šaltiniai ir iš jų išmetamų teršalų skaičiavimai
pateikiami 11 ir 12 lentelėse.
11 lentelė. Mobilių taršos šaltinių duomenys
Transporto paskirtis Transporto
priemonių
skaičius per
val., vnt.
Sunkusis
autotransportas

11

Kuro
tipas

Transporto
priemonių
skaičius
pagal kuro
tipą

Dyzelinas

11

Vienos
Visų transporto Vidutinės
Kuro
transporto
priemonių
kuro
sąnaudos,
priemonės
nuvažiuotas sąnaudos kg/valandą
nuvažiuotas
atstumas Lsum,
KSvid,
atstumas L, km
km
g/km
2,6

240

28,6

6,9

12 lentelė. Mobilių taršos šaltinių išmetami teršalų kiekiai
Transpo
rto
paskirtis

Kuro
tipas

Kuro
sąnaudos,
kg/valandą

Sunkusis
transportas

Dyzelin
as

6,9

Transporto paskirtis
Sunkusis transportas

CO
g/kg

g/val.

7,58

52,3

Kuro
tipas

Kuro
sąnaudos,
kg/valandą

Dyzelinas

6,9

LOJ
g/s

g/kg g/val.

0,01453 1,92

13,3

NOx
g/s

g/kg g/val.

g/s

0,00369 33,37 230,3 0,06397

KD

SO2

g/kg

g/val.

g/s

g/kg

0,94

6,5

0,00181

0,000008

g/val.

g/s

0,00006 1,5*10-8

Tarša iš dumblo aikštelėse dirbsiančio traktoriaus. Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas
pagal metodiką EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook 2016 1.A.4 Non-road
mobile sources and machinery. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą
skaičiavimo algoritmą Tier 1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.
Skaičiuojama pagal formulę:
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E = KSvid x EFi ; kg/d
KSvid – traktoriaus vidutinės kuro sąnaudos, t/d;
EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro.
Traktoriaus darbo laikas skaičiuojamas po 3 val./dieną, per valandą traktorius sunaudoja iki 10 l
degalų, per dieną tai būtų 30 l arba 25kg.
13 lentelė. Traktoriaus išmetami teršalų kiekiai
Darbo
Kuro
Transporto
Kuro
laikas per
sąnaudos,
paskirtis
tipas
g/t
parą, val.
t/dieną
Dyzeli
Traktorius
3
0,025
6866
nas

Transporto paskirtis
Traktorius

Darbo
Kuro
laikas per
tipas
parą, val.
3
Dyzelinas

CO
g/d

LOJ
g/s

171,6 0,01589

Kuro
sąnaudos,
kg/dieną
0,025

g/t

g/d

NOx
g/s

g/t

g/d

1178 29,459 0,00273 16364 409,1

KD

g/s
0,03788

SO2

g/t

g/d

g/s

g/t

g/d

g/s

957

23,92

0,00222

0,008

0,0002

1,85*10-8

Atliekant teršalų sklaidos skaičiavimus tarša iš mobilių taršos šaltinių vertinama kaip
neorganizuotas taršos šaltinis.
Apibendrinant reikia pažymėti, jog planuojami ūkinei veiklai buvo atliktas oro teršalų sklaidos
aplinkos ore modeliavimas, kurio rezultatai parodė, kad oro teršalų koncentracijos ore neviršija
nustatytų teršalų ribinių verčių sklypo teritorijoje ir už jo ribų (žr. 15 lentelę).
2.2.3. 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 Lietuvos Respublikos 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, 2012, Nr. 13-600 ). 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.
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„ADMS 5.2“ modelio veikimo principas pagrįstas formule:

C
kur:

Qs

y2 / 2 y2

2yzU

e

e

 zzs 2 / 2z2

 e zzs  / 2z  e z2hzs  / 2z  e z2hzs  / 2z  e z2hzs  / 2z
2

2

Qs

- teršalo emisija, g/s ;

y

- horizontalusis dispersijos parametras, m;

z

- vertikalusis dispersijos parametras, m;

U

- vėjo greitis, m/s;

H

- šaltinio aukštis, m;

Z

- receptoriaus aukštis, m.

2

2

2

2

2

2



Į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimuose (situacijos vertinimui) naudoti aplinkos oro taršos
šaltinių fiziniai duomenys ir jų emisijos pateikti 9 ir 10 lentelėse.
Teršalų koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 5.2“ pateikia koordinačių
sistemoje arba ant žemėlapio, koncentracijas išreiškia mg/m3 ar kitais programai užduotais
matavimo vienetais).
Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys:


Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 5.2“ modelio tikslumą, į
jį reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių parametrų
reikšmes kiekvienai metų valandai. Metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos
oro teršalų sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti
penkerių metų 2014-2018 metų Klaipėdos miesto meteorologiniai duomenys: temperatūra,
vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas. Dokumentas patvirtinantis
meteorologinių duomenų įsigijimą iš LHMT pateiktas 14 tekstiniame priede.



Reljefo pataisos koeficientas lygus 1,0;



Platuma lygi 55,6;



Skaičiavimo lauko apimtis - 2x2 km. Kadangi nuotekų transportavimo slėginės linijos
nuorintojai Nr. 044 ir 045 nuo Dumpių nuotekų valymo baro yra nutolę didesniu kaip 2 km
atstumu (044 - atstumas 7 km, 045 - atstumas 3 km), sklaidos modeliavimas atliekamas 3jose skirtingose teritorijose:
1. Dumpių nuotekų valymo baro teritorija apimanti ir slėginės linijos nurintojus Nr. 046,
047 ir 048. Skaičiavimo lauko apimtis - 2x2 km;
2. Slėginės linijos nurintojo Nr. 044 teritorija. Skaičiavimo lauko apimtis - 2x2 km;
3. Slėginės linijos nurintojo Nr. 045 teritorija. Skaičiavimo lauko apimtis - 2x2 km;
Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5;
Erdvinė skiriamoji geba - 50 m;
Foninių koncentracijų įvestis. Teršalų foniniai duomenys priimti vadovaujantis Aplinkos
apsaugos agentūros 2020-06-12 raštu Nr. (30.3)-A4E-5158 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“
foninio aplinkos užterštumo duomenų“ ir 2020-11-06 raštu Nr. (30.3)-A4E-10006 „Dėl AB
„Grigeo Klaipėda“ foninio aplinkos užterštumo duomenų“ (raštų kopijos pateiktos 12
tekstiniame priede). Informacija apie foninę taršą pateikta 2.2.1. punke „Informacija apie
vietovę“.
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Atliekant modeliavimą „ADMS 5.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai
duomenys. Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias
koncentracijas pažemio sluoksnyje. 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 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);
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, su naujausiais
pakeitimais) žr. 14 lentelę.
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.
Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius - įvertintas taršos šaltinių darbo
laikas (val./m).
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
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.
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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 14 lentelėje. Teršalų skaičiavimai
atliekami įvertinant per metus leistiną RV viršijimų skaičių (procentilį).
14 lentelė. Teršalų ribinės vertės (RV)
Teršalo pavadinimas

Vidurkinimo laikotarpis

Ribinė vertė aplinkos ore

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, koncentracijos ribinės vertės
Anglies monoksidas
8 val.
10,0 mg/m3
1 val.
200 μg/m3
Azoto oksidai
kalendorinių metų
40 μg/m3
24 val.
50 μg/m3
Kietosios dalelės (KD10)
kalendorinių metų
40 μg/m3
Kietosios dalelės (KD2,5)
kalendorinių metų
20 μg/m3
1 val.
350 μg/m3
Sieros dioksidas
24 val.
125 μg/m3
Teršalo pavadinimas
Vidurkinimo laikotarpis
Ribinė vertė aplinkos ore
Teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės
0,5 val.
0,2 mg/m3
Acto rūgštis
24 val.
0,06 mg/m3
0,5 val.
0,03 mg/m3
Akroleinas
24 val.
0,03 mg/m3
0,5 val.
0,2 mg/m3
Amoniakas
24 val.
0,04 mg/m3
Angliavandeniliai (LOJ)
0,5 val.
1,0 mg/m3
Etanolis
0,5 val.
1,4 mg/m3
0,5 val.
0,1 mg/m3
Formaldehidas
24 val.
0,01 mg/m3
Sieros vandenilis
0,5 val.
0,008 mg/m3

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai
sąlygoms, veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei Dumpių nuotekų valymo baro
teritorijoje, nei nuotekų transportavimo slėginės linijos nuorintojų teritorijose, nei artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje, tiek be fono, tiek su fonu neviršija 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).
Užterštumo lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti 8 grafiniame priede, rezultatų skaitinės
reikšmės 15-17 lentelėse.
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15 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai Dumpių nuotekų valymo baro
teritorijoje
Teršalo pavadinimas
1

Maksimali teršalo koncentracija skaičiavimo lauke
Be fono
Su fonu
Koncentracija
RV dalimis1
Koncentracija
RV dalimis1
2
3
4
5

Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus
Anglies monoksidas
8 valandų, mg/m3
Azoto oksidai
1 valandos, μg/m3
kalendorinių metų, μg/m3
Kietosios dalelės KD10
24 valandų, μg/m3
kalendorinių metų, μg/m3
Kietosios dalelės KD2,5
kalendorinių metų, μg/m3
Sieros dioksidas:
1 valandos, μg/m3
24 valandų, μg/m3

0,043

0,004

0,48

0,05

79,5
2,12

0,4
0,05

95,0
10,5

0,47
0,26

0,139
0,042

0,003
0,001

24,2
16,3

0,48
0,41

0,0209

0,001

10,2

0,51

0,0000153
0,0000043

0,00000004
0,00000003

11,4
7,2

0,03
0,06

Teršalai, ribojami pagal nacionalinius kriterijus
Acto rūgštis
1 valandos, mg/m3
0,00185
0,009
0,00185
0,009
24 valandų, mg/m3
0,00176
0,029
0,00176
0,029
Akroleinas
0,5 valandos, mg/m3
0,00199
0,07
0,00199
0,07
24 valandų, mg/m3
0,00189
0,06
0,00189
0,06
Amoniakas
0,5 valandos, mg/m3
0,0028
0,01
0,0236
0,12
24 valandų, mg/m3
0,0061
0,15
0,036
0,9
Angliavandeniliai (LOJ)
0,5 valandos, mg/m3
0,0011
0,001
0,19
0,19
Etanolis
0,5 valandos, mg/m3
0,0022
0,002
0,0022
0,002
Formaldehidas
0,5 valandos, mg/m3
0,00128
0,01
0,00128
0,01
0,00122
0,12
0,00122
0,12
24 valandų, mg/m3
Sieros vandenilis
0,5 valandos, mg/m3
0,0034
0,42
0,0035
0,43
1
- RV dalimis – modeliavimo būdų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės vertės.
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16 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai slėginės linijos nuorintojo Nr. 044
teritorijoje
Teršalo pavadinimas
1

Maksimali teršalo koncentracija skaičiavimo lauke
Be fono
Su fonu
Koncentracija
RV dalimis1
Koncentracija
RV dalimis1
2
3
4
5

Teršalai, ribojami pagal nacionalinius kriterijus
Acto rūgštis
1 valandos, mg/m3
0,000007
0,00003
0,00035
0,02
24 valandų, mg/m3
0,000023
0,0004
0,00059
0,01
Akroleinas
0,5 valandos, mg/m3
0,000008
0,0003
0,000008
0,0003
24 valandų, mg/m3
0,00001
0,0003
0,00001
0,0003
Amoniakas
0,5 valandos, mg/m3
0,000021
0,0001
0,0037
0,02
24 valandų, mg/m3
0,000023
0,0006
0,0034
0,09
Etanolis
0,5 valandos, mg/m3
0,000009
0,000006
0,0069
0,005
Formaldehidas
0,5 valandos, mg/m3
0,0000051
0,00005
0,0000051
0,00005
24 valandų, mg/m3
0,000007
0,0007
0,0000067
0,0007
Sieros vandenilis
0,5 valandos, mg/m3
0,000016
0,002
0,00006
0,007
1
- RV dalimis – modeliavimo būdų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės vertės.

17 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai slėginės linijos nuorintojo Nr. 045
teritorijoje
Teršalo pavadinimas
1

Maksimali teršalo koncentracija skaičiavimo lauke
Be fono
Su fonu
Koncentracija
RV dalimis1
Koncentracija
RV dalimis1
2
3
4
5

Teršalai, ribojami pagal nacionalinius kriterijus
Acto rūgštis
1 valandos, mg/m3
0,00026
0,0013
0,00026
24 valandų, mg/m3
0,00022
0,004
0,00022
Akroleinas
0,5 valandos, mg/m3
0,00028
0,009
0,00028
24 valandų, mg/m3
0,00024
0,008
0,00024
Amoniakas
0,5 valandos, mg/m3
0,00048
0,002
0,0221
24 valandų, mg/m3
0,00057
0,01
0,0449
Etanolis
0,5 valandos, mg/m3
0,00031
0,0002
0,00033
Formaldehidas
0,5 valandos, mg/m3
0,00018
0,002
0,00018
24 valandų, mg/m3
0,00015
0,01
0,00015
Sieros vandenilis
0,5 valandos, mg/m3
0,00048
0,06
0,0033
1
- RV dalimis – modeliavimo būdų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės vertės.
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18 lentelė. Pasiūlymai dėl leistinos taršos į aplinkos orą normatyvų nustatymo iš stacionarių
aplinkos oro taršos šaltinių
Teršalo pavadinimas

1

Teršalo kodas

Esama tarša
t/m.

Numatoma tarša - siūlomi leistinos taršos
normatyvai
vienkartinė
vnt.

dydis

metinė, t/m.

2

3

4

5

6

Anglies monoksidas

-

-

-

-

-

Azoto oksidai

-

-

-

-

-

XXXXXX

XXXXXX

Kietosios dalelės:

XXXXXXX

Sieros dioksidas

-

-

-

-

-

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

-

XXXXXX

XXXXXX

-

-

-

-

-

-

XXXXXXX

-

XXXXXX

XXXXXX

-

-

-

-

-

-

Lakieji organiniai junginiai
(LOJ), pažymėti pavojingumo
fraze:
Halogeninti:
H341:
H351:
-

Kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiškai veikiantys reprodukciją:
H340:
H350

XXXXXXX

-

XXXXXX

XXXXXX

-

-

-

-

-

-

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX
-

-

-

-

-

-

XXXXXXX

-

XXXXXX

XXXXXX

-

-

-

-

-

-

XXXXXXX

-

XXXXXX

XXXXXX

-

-

-

-

-

-

XXXXXXX

-

XXXXXX

XXXXXX

-

-

-

-

-

-

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

308

0,0150

g/s

0,00048

0,0150

Iš viso LOJ:

XXXXXXX

0,0150

XXXXXX

XXXXXX

0,0150

Kiti teršalai (surašomi abėcėlės
tvarka):

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX

Acto rūgštis

74

0,1115

g/s

0,00866

0,1115

Akroleinas

100

0,1121

g/s

0,00547

0,1121

Amoniakas

134

0,3805

g/s

0,01431

0,3775

Etanolis

739

0,1620

g/s

0,01192

0,1620

Formaldehidas

871

0,0563

g/s

0,00411

0,0563

H350i:
H360D:
H360F:
Kiti LOJ (surašomi abėcėlės
tvarka), išskyrus LOJ, kurių
kodas 308:
LOJ
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Sieros vandenilis
Iš viso:

1778

0,2025

g/s

0,18038

0,2020

XXXXXXX

1,0364

XXXXXX

XXXXXX

1,0364

2.2.4. Poveikio sumažinimo priemonės

Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus nustatyta, jog nagrinėtų aplinkos oro teršalų
koncentracija aplinkos ore ribinių verčių neviršys, todėl aplinkos oro teršalų išmetimo mažinimui
papildomos priemonės nėra privalomos. Vadovaujantis aplinkos oro teršalų sklaidos rezultatais,
įgyvendinus PŪV iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų didžiausia teršalo koncentracija be
fono siekia tik 42% ribinės vertės, o su fonu - 43% (sieros vandenilio - maksimali koncentracija
sudaro atitinkamai 0,42 ir 0,43 RV dalies, žr. 15 lentelę). Amoniako didžiausia teršalo koncentracija
be fono siekia 15% ribinės vertės, o su fonu - 90% ribinės vertės. Kitų oro teršalų koncentracijos
aplinkos ore sudaro dar mažesnes procentines dalis nuo ribinės vertės (nuo 0,2 iki 19 %).
PŪV metu AB „Grigeo Klaipėda“ siekiant sumažinti į aplinkos orą išsiskiriančių kvapų kiekį,
modernizuoja esamus nuotekų valymo įrenginius. Uždengus išlyginamojo rezervuaro ir pirminio
nusodinimo talpas bus sulaikytas pasklidas aplinkos oro teršalų ir kvapų išsiskyrimas į aplinką.
Susidarantys kvapai bus valomi naudojant ozoną, o esami neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai
(išlyginamasis rezervuaras ir pirminio nusodinimo talpa), bus panaikinti. Iš uždengtų nuotekų valymo
talpų surinktas ir apvalytas oras bus išmetamas per du ortakius, vienas iš pirminio nusodinimo talpos
(naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 049) ir vienas išlyginamojo rezervuaro (naujas organizuotas
taršos šaltinis Nr. 050).
Suorganizavus teršalų išmetimą iš išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpų ir įdiegus
ozonavimo įrangą, mažės ne tik išmetamo kvapo kiekis, bet ir į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų
kiekis.
Ozonavimo įrenginiai buvo projektuojami išmetamo kvapo kiekiui mažinti, todėl įrangos gamintojas
negali deklaruoti atskirų cheminių medžiagų išvalymo efektyvumo. Atskirų teršalų išvalymo laipsnio
šiame etape nėra galimybės nustatyti. Pradėjus eksploatuoti ozonavimo įrenginius ir nusistovėjus
pastoviam darbiniui nuotekų valymo rėžimui, bus atlikta organizuotai išmetamų teršalų
inventorizacija ir pagal faktinius matavimus nustatytas ozonavimo įrenginių išvalymo efektyvumas.
Kad ozonavimo įranga efektyviai mažins ir išmetamų oro teršalų kiekį įrodyta įrangos bandomųjų
paleidimų metu. Vadovaujantis 2020-01-03 Kvapų šalinimo sistemos EVO-25/6K2C efektyvaus
veikimo aktu (Žr. 15 tekstinį priedą), įdiegus įrenginį iš pirminio nusodinimo talpos išmetamame
ore sieros vandenilio koncentracija sumažėjo nuo 22,93 mg/m3 iki 0,3 mg/m3 (98,69 %), o iš
išlyginamojo rezervuaro išmetamame - nuo 24,43 mg/m3 iki 0,68 mg/m3 (97,22 %).
Įdiegtos priemonės efektyvumą patvirtina ir įdiegtos nuolatinės automatinės sieros vandenilio
koncentracijos monitoringo sistemos duomenys (žr. 9 grafinį priedą). Iki bandomojo ozonavimo
įrangos paleidimo (2020-01-03) iš pirminio nusodinimo talpos išmetamame ore sieros vandenilio
koncentracija siekė apie 22,0 mg/m3, o po 4 dienų veikimo (2020-01-07) sieros vandenilio
koncentracija sumažėjo iki 0,34 mg/m3. Išlyginamojo rezervuaro išmetamame ore atitinkamai nuo
24,78 mg/m3 iki 0,29 mg/m3.
Atsižvelgiant į įdiegtų priemonių bandomuosius rezultatus - nuotekų valymo įrenginių atvirų talpų
uždengimas ir ozonavimo įrangos įdiegimas efektyviai sumažins ne tik išmetamo kvapo kiekį, bet
ir atskirų oro teršalų kiekį.
2.2.5. Skyriaus „Aplinkos oras“ schemos, žemėlapiai

Aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimo žemėlapiai (su fonu ir be fono) pateikiami 8 grafiniame
priede. Aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymo schemos pateiktos 7 grafiniame priede.
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2.3. DIRVOŽEMIS
2.3.1. Informacija apie vietovę

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.
Pagal dirvožemio rajonavimą PŪV teritorija priskiriama Pajūrio žemumos ir Nemuno deltos
lygumos sričiai. Vadovaujantis Lietuvos dirvožemių klasifikacija LTDK-99, dirvožemis PŪV
vietoje priskiriamas balkšvažemių tipui, pagal dirvožemio granuliometrinę sudėtį vyrauja žvyras
(žr. 31 pav.). Pagal Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) sudarytą dirvožemio
dangos klasifikacijos žemėlapį, dirvožemis PŪV vietoje priskiriamas rudžemių tipui, giliau
karbonatingiems sekliems glėjiškiems dirvožemiams. Vadovaujantis Lietuvos nacionalinio
žemėlapio dirvožemio dangos gentiniu tipizavimu, PŪV vietos dirvožemiai priskiriami jaurinių
velėninių glėjiškųjų dirvožemių tipui.

31 pav. Dirvožemio tipas ir granuliometirinė sudėti PŪV vietoje
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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. Šiuo metu PŪV
vietoje esančio dirvožemio reakcija yra silpnai rūgštinė (pH=5,1-5,5). PŪV vietoje karbonatingas
sluoksnis aptinkamas 70-120 cm gylyje.
Remiantis dirvožemio bonitavimo duomenimis, šis dirvožemis yra vidutiniškai našus, jo našumo
balas siekia 34,5. Dirvožemio atsparumas erozijai PŪV vietoje yra didelis (atsparumo erozijai
koeficientas K=0,6-0,9). Akmenuotumo koeficientas (K) lygus 0,98, šis koeficientas nurodo, kad
akmenų kiekis dirvožemyje yra lygus 1,1-10,0 m3/ha. Margumo (dirvožemio dangos įvairovės)
koeficientas K=1,02, kuris nurodo, kad danga yra vienoda ir dirvožemių įvairovė yra maža.
Dirvožemis yra vidutiniškai kalingas (101-150 mg/kg). Judriojo fosforo (P2O5) dirvožemyje mažai
(51-100 mg/kg).
Dirvožemio užterštumas sunkiaisiais metalais PŪV vietoje: chromas (Cr) - 9,3±5,8 mg/kg, kadmis
(Cd) - 0,39±0,15 mg/kg, švinas (Pb) - 12,2±4,8 mg/kg, nikelis (Ni) - 9,2±6,4 mg/kg, varis (Cu) 6,2±4,8 mg/kg, cinkas - 32,5±17,7 mg/kg, manganas - 731±332 mg/kg, geležis - 6592±4298 mg/kg
(Šaltinis: dr. T. Adomaitis, dr. A. Antanaitis, dr. L. Eitminavičius ir kt. Sunkieji metalai Lietuvos
dirvožemiuose ir augaluose. Kaunas, 2001). Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 60:2015
„Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ (TAR, 2015, Nr. 21256), sunkiųjų
metalų koncentracija dirvožemyje neviršija nustatytų ribinių verčių.
PŪV teritorija pagal morfologinius vienetus patenka į lokalinių ašių teritoriją, kuri yra vidutiniškai
svarbi aplinkosauginiu požiūriu (žiūr. 32 pav.).

32 pav.Ištrauka iš dirvožemio apsaugos karkaso žemėlapio
(Šaltinis: Lietuvos erdvinės informacijos portalas, portalo tvarkytojas - VĮ GIS centras).
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2.3.2. Galimas (numatomas) poveikis

PŪV metu dirvožemio ir gruntinių vandenų tarša nenumatoma - uždengus esamus nuotekų valymo
įrenginių talpas ir įrengus dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį), planuojamos ūkinės veiklos
teritorijoje dirvožemio ar gruntinių taršos nebus. Nuotekų valymo bare naudojamos cheminės
medžiagos bus saugomos pastate su betonuotomis grindimis. Dumblo sausinimo įrenginiai
(dekanteris) numatomi statyti uždaruose moduliniuose konteineriuose.
Esamos dumblo kompostavimo aikštelės yra betonuotos, jose yra įrengta drenažinė sistema.
Dumblo filtratas ir lietaus vanduo iš aikštelių savitaka patenka į filtrato siurblinę, iš kurios filtratas
siurbliais grąžinamas į AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų priėmimo kamerą valymui. PŪV metu
neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas. PAV ataskaitoje galimas PŪV poveikio vertinimas
dirvožemiui toliau neatliekamas.
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2.4. ŽEMĖS GELMĖS
2.4.1. Informacija apie vietovę

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 (žr. 33 pav.).
Remiantis Lietuvos Kvartero žemėlapiu, PŪV vietoje stratigrafiniu ir genezės atžvilgiu vyrauja
morena (kraštinių kalvagūbrių ruožuose), o litologiniu atžvilgiu vyrauja moreninis priesmėlis (žiūr.
34 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.

33 pav. PŪV vieta geomorfologiniame žemėlapyje
(Šaltinis: Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS)
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34 pav. PŪV vieta Kvartero žemėlapyje
(Šaltinis: Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS)

Geologinių procesų ir reiškinių (smegduobių, įgriuvų, griovų, nuošliaužų, nuošliaužų pažeistų
šlaitų, nuošliaužų-nuogriuvų, požeminių kanalų ar urvų) artimiausiose PŪV vietos gretimybėse
nėra. Artimiausias geologinis reiškinys - Nuošliauža prie „Meškos galvos kopos“ yra nutolusi 8,8
km atstumu (žr. 35 pav.).
Artimiausi nuotekų valymo barui geotopai (žr.36 pav.):
a) Riedulys „Baravykas“ (Dumpių miške, Dovilų sen.; 168 m);
b) Šaltinis „Šernų šaltinis“ (Minijos slėnio kair. šlaito apačia, Šernų miške, Dovilų sen.; 2,2
km);
c) Riedulys „Šernų akmuo“ (Minijos slėnio kair. pusėje, Šernų miške, Dovilų sen.; 2,5 km).
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35 pav. PŪV vietos padėtis geologinių procesų ir reiškinių atžvilgiu

36 pav. AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo padalinio padėtis geotopų atžvilgiu
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2.4.2. Galimas (numatomas) poveikis

PŪV metu žemės gelmių išteklių eksploatuoti nenumatoma, todėl PŪV neturės įtakos žemės gelmių
kokybei.
Poveikis žemės gelmių (geologiniams) komponentams gali būti objekto statybos metu (įrengiant
pastatų pamatus, tiesiant požemines komunikacijas ir kt.). Tačiau poveikis bus minimalus ir neturės
reikšmingos įtakos kitiems aplinkos komponentams: hidrologiniam režimui, hidrografiniam tinklui,
pelkėms, biotopams ir kt. Tai pat neturės įtakos galimų neigiamų geologinių procesų (įgriuvų,
nuošliaužų ir pan.) pasireiškimui. Siekiant apsaugoti analizuojamoje teritorijoje slūgsančius
vandeningus horizontus bei užtikrinti gruntinio vandens gamtinę saugą statybų metu turi būti
dirbama tik su techniškai tvarkingais mechanizmais, užtikrinant kad cheminės medžiagos, kuras ar
tepalai nepateks į aplinką.
PŪV metu gruntinių vandenų tarša nenumatoma - uždengus esamas nuotekų valymo įrenginių
talpas ir įrengus dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį), planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje
dirvožemio ar gruntinių taršos nebus. Nuotekų valymo bare naudojamos cheminės medžiagos bus
saugomos pastate su betonuotomis grindimis. Dumblo sausinimo įrenginiai (dekanteris) numatomi
statyti uždaruose moduliniuose konteineriuose.
Esamos dumblo kompostavimo aikštelės yra betonuotos, jose yra įrengta drenažinė sistema.
Dumblo filtratas ir lietaus vanduo iš aikštelių savitaka patenka į filtrato siurblinę, iš kurios filtratas
siurbliais grąžinamas į AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų priėmimo kamerą valymui. PŪV metu
neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas. PAV ataskaitoje galimas PŪV poveikio vertinimas
žemės gelmėms toliau neatliekamas.
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2.5. KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ
2.5.1. 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.
Vadovaujantis Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros
2006 metais parengta Lietuvos kraštovaizdžio įvairovės studija ir joje pridedamu Lietuvos
kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapiu, PŪV teritorija, pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį,
priskirtina slėniuotų molingų lygumų tipo teritorijoms. Teritorijos sukultūrinimo pobūdis - agrarinis
mažai urbanizuotas (žiūr. 37 pav.). Kraštovaizdžio porajonio indeksas - L`-s/e-b/5>.
Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su
1 lygmens videotopais). Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių
kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs dominantai. Vizualinės
struktūros porajonio indeksas - V0H3-c (žiūr. 38 pav.).
Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T11-97 „Dėl
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimo, Gamtinio kraštovaizdžio,
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo brėžinyje PŪV vieta nepatenka į gamtinio karkaso
teritoriją. PŪV vietai priskirta - pramonės ir sandėliavimo zona (žr. 1.1.2.4. punktą).
PŪV teritorijoje ir gretimybėse vyrauja žmogaus veiklos pakeistas kraštovaizdis, kuriame
įsikūrusios komunalinių paslaugų pramonės įmonės.
Projektuojamos nuotekų tvarkymo talpų uždengimo konstrukcijos ir pastatyti moduliniai
konteineriai nežymiai pakeis vizualinę vietos charakteristiką. Komunalinių įmonių pramoniniame ir
urbanizuotame kraštovaizdyje neatsiras vertikalūs dominuojantys elementai, iškylantys virš esamų
kraštovaizdžio elementų, kad sukeltų didelį vizualinį poveikį aplinkoje ar užstotų ir/ar trukdytų
apžvelgti saugomas ir/ar rekreacines teritorijas bei vertingas panoramas. Pagal Klaipėdos rajono
savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą, PŪV vietos žemės sklypas patenka į
gamybinio ir technologinio prioriteto kraštovaizdžio tvarkymo zoną (indeksas GTK 1.1, žr. 1.1.2.4.
punktą), todėl PŪV atitiks žemės paskirties ir reglamento indekso nustatytas veiklas.
Atsižvelgiant į Dumpių vietovės bei gretimų teritorijų naudojimo paskirtį, kraštovaizdžio vertinimas
netikslingas, todėl PAV ataskaitoje poveikio vertinimas kraštovaizdžiui neatliekamas.
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37 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio
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38 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio
2.5.2. Biologinė įvairovė
2.5.2.1. Informacija apie vietovę

Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro (kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, PŪV vieta nepatenka į Lietuvos
Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas.
Nuotekų valymo padalinio padėtį Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
saugomų teritorijų atžvilgiu žiūr. 39 pav.:
Europos ekologinio tinklo Natura 2000“ saugomos teritorijos:
a) Kalvių karjeras LTKLAB003 (PAST) (530 m);
b) Minijos upės slėnis LTKLAB005 (PAST) (1,65 km);
c) Minijos upė LTKLA0007 (BAST) (1,75 km).
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Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos:
a) Minijos ichtiologinis draustinis (1,75 km).

39 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos ir
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu

Remiantis miškų kadastro duomenimis, miškai, esantys PŪV vietos gretimybėse priklauso
Kretingos miško urėdijai, Šernų girininkijai. PŪV gretimybėse esantys miškai priklauso valstybinės
reikšmės bei ūkinių miškų grupėms. Artimiausi PŪV vietai miškų kvartalai pateikti 40 pav.:
1. Šernų girininkijos valstybinės reikšmės miško kvartalai Nr. 18, 19 ir 923 (PŪV teritorija
ribojasi su miško kvartalais);
Šiuose miško kvartaluose vyraujanti medžių rūšis yra beržai eglė ir drebulė.

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“

Puslapis 130

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

40 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos miškų kadastro duomenų atžvilgiu

PŪV teritorija nepatenka į pelkių ir durpynų biotopus. Artimiausias durpynas nutolęs 270 m
atstumu. PŪV vietos gretimybėse esančios pelkės ir durpynai pažymėti 41 pav.

41 pav. PŪV padėtis pelkių ir durpynų atžvilgiu
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PŪV vietoje ir jos artimiausiose gretimybėse vyraujanti augalija ir gyvūnija
Remiantis Lietuvos nacionalinio atlaso Bendruoju gyvūnijos žemėlapiu, PŪV vietoje labai dažnos
(būdingos buveinei) 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).
Remiantis Lietuvos nacionalinio atlaso Bendruoju augalijos žemėlapiu, PŪV vietoje vyrauja
plačialapiai-eglynai: norvegiška pušis (Picea abies), paprastasis ąžuolas(Quercus robur),
paprastasis uosis(Fraxinus excelsior) ir eglynai (Picea abies) su plačialapių miškų elementais.
Artimiausiuose PŪV vietai miškuose taip pat aptinkama vaistinių augalų, jų plotas nuo viso miško
ploto svyruoja tarp 0,20-0,40 %. Didžiąją dalį vaistinių augalų sudaro paprastieji šaltekšniai
(Frangula alnus), gerokai mažiau aptinkama pakalnučių (Convallaria majalis).
Saugomų rūšių informacinės sistemos SRIS duomenys
Vadovaujantis Saugomų rūšių informacinės sistemos SRIS duomenų bazės duomenimis, PŪV
teritorijoje saugomų rūšių augaviečių ar radaviečių nėra (žr. 42 pav.). Artimiausių augaviečių ir
radaviečių atstumai iki jų:
- Ties PŪV teritorijos riba yra baltojo gandro Ciconia ciconia lizdas (kodas RADCICCIC065741; stebėjimo data 2010-06-08).
- Didžiojo baublio Botaurus stellaris radavietė RAD-BOTSTE059044, esanti 0,5 km atstumu.
Čia individas stebėtas 2015-06-17.
- Gervės Grus grus radavietė RAD-GRUGRU005936, esanti 0,3 km atstumu. Čia individas
stebėtas 2010-05-25, praskrendantis, besimaitinantis.
- Gervės Grus grus radavietė RAD-GRUGRU006460, esanti 0,3 km atstumu. Čia individas
stebėtas 2011-04-09, praskrendantis, besimaitinantis.
- Kudrinio peleausio Myotis dasycneme radavietė RAD-MYODAS088142, esanti 0,38 km
atstumu. Čia individas stebėtas 2015-08-03.
SRIS išrašas pateikiamas PAV ataskaitos 16 tekstiniame priede.
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2.5.2.2. Galimas (numatomas) poveikis ir jo sumažinimo priemonės

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 Dumpių nuotekų valymo baro nutolusios dideliu
atstumu, esama ir modernizuojama ūkinė veikla 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.

42 pav. Saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių padėtis PŪV teritorijos atžvilgiu
(Šaltinis: SRIS, duomenų tvarkytojas - VSTT)
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2.6. MATERIALINĖS VERTYBĖS
2.6.1. Esamos būklės aprašymas

PŪV numatoma jau esamoje AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo baro teritorijoje.
Teritorijoje esanti inžinerinė infrastruktūra nuosavybės teise priklauso AB „Grigeo Klaipėda“,
žemės sklypas - Lietuvos Respublikai.
Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinių duomenų banko išrašu (4 tekstinis 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 1.1.2.
punkte „Informacija apie PŪV vietą ir jos gretimybes“. Dumpių nuotekų valymo baro teritorija
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 1.1.2.1. punkto 2 pav.
2.6.2. Numatomas reikšmingas poveikis
Poveikis statybos metu. Teritorijoje bus modernizuojami esami nuotekų valymo įrenginiai, greta
esamo siurblinės pastato statoma uždara stoginė su dumblo sausinimo įrenginiais (dekanteriu).
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 ne AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų
valymo baro teritorijoje esantys ir su PŪV nesusiję infrastruktūros objektai.
Poveikis gyvenamąja aplinkai. Dėl PŪV metu planuojamos Dumpių nuotekų valymo įrenginių
modernizacijos gali nežymiai padidėti 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 atliekamas siekiant sumažinti iš Dumpių nuotekų valymo įrenginių išmetamo kvapo ir oro
teršalų kiekį, įdiegiant jų mažinimo priemones. Įgyvendinus PŪV (uždengus nuotekų valymo talpas
ir įdiegus ozonavimo sistemą) iš pirminio nuotekų nusodinimo talpos ir išlyginamojo rezervuaro į
aplinkos orą išmetamų kvapiųjų medžiagų kiekis sumažės 95 %. Taip pat kvapo emisija mažinama
PŪV metu atsisakius dumblo kompostavimo esamose aikštelėse. Todėl 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, o priešingai - galimas nekilnojamojo turto vertės padidėjimas. Su PŪV
susiję rizikos veiksniai (oro tarša, kvapai, triukšmas) neturės neigiamo poveikio nei Dumpių
nuotekų valymo baro teritorijoje, nei gretimybėse esančioms materialinėms vertybėms. PŪV
atliekamas siekiant sumažinti iš Dumpių nuotekų valymo įrenginių išmetamo kvapo ir oro teršalų
kiekį, įdiegiant jų mažinimo priemones. Įgyvendinus PŪV bus sumažinta esama kvapo
koncentracija Dumpių k. ir gretimose teritorijose. PŪV darys teigiamą poveikį aplinkinėse
teritorijose esančio nekilnojamo turto vertei, kadangi sumažėjus jų aplinkoje esama kvapo
koncentracijai gali kilti jų paklausa ir rinkos vertė.

Įgyvendinus PŪV sprendinius neplanuojami nauji žemės naudojimo apribojimai nei Dumpių
nuotekų valymo baro 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
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PŪV įmonės teritorijos gretimybėse, remiantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo
nuostatomis, nenumatomi.
2.6.3. Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės

PŪV atliekamas siekiant sumažinti iš Dumpių nuotekų valymo įrenginių išmetamo kvapo ir oro
teršalų kiekį, įdiegiant jų mažinimo priemones. Dėl PŪV numatomas teigiamas poveikis gretimų
sklypų žemėnaudai, materialiam turtui bei juose vykdomai ūkinei veiklai, todėl papildomos ūkinės
veiklos poveikį socialinei ekonominei aplinkai mažinančios priemonės neplanuojamos.
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2.7. NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS

Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (registro kadastro duomenų tvarkytojas Kultūros paveldo
departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) duomenimis, arčiausiai PŪV vietos
esančios Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre registruotos šios kultūros vertybės (žr.
43 pav.):
a) Nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro A. Žalio kapas (31638, Toleikių k.) (1,04
m);
b) Toleikių kapinynas (6181, Toleikių k.) (1,50 km);
c) Spengių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės (22485, Spengių k.) (1,60 km);
d) Ketvergių kaimo senosios kapinės (24369, Ketvergių k.) (1,68 km);
e) Šernų tiltas (31051, Šernų k.) (2,03 km);
f) Kalvių kaimo evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės (24368, Kalvių k.) (2,11 km);
g) Kalvių, Ruslių k. senosios kapinės (25399, Kalvių k.) (2,35 km);
h) Šernų k. senosios kapinės (24359, Šernų k.) (2,44 km);
i) Laistų, Liliškių kapinynas (5175, Laistų k.) (2,59 km);
j) Šernų kapinynas (16358, Jurgių k.) (3,07 km).
PŪV numatoma vykdyti dideliu atstumu nuo kultūros paveldo objektų (artimiausias kultūros
paveldo objektas nutolęs 1,04 km atstumu), todėl poveikio kultūros paveldui nebus.
Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 202008-11 PŪV PAV programai pateikta išvada (Nr. (9.38.-Kl)2Kl-631), poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos Departamento Klaipėdos skyrius nagrinėti nepageidauja, todėl ši dalis PAV ataskaitoje
nenagrinėjama.
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43 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos kultūros vertybių
registre registruotų kultūros vertybių atžvilgiu
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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
AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo baras žemės sklype, esančiame adresu 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. 19 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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19 lentelė. Gyventojų sudėtis pagal lytį.
Metai
1
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Klaipėdos r.
2
48,46
48,45
48,46
48,54
48,66
48,76
48,88
49,12
49,64
50,26
50,79

Vyrų dalis,%
Klaipėda
3
45,73
45,56
45,42
45,36
45,29
45,22
45,1
44,97
44,94
45,03
45,34

Lietuva
3
46,22
46,13
46,08
46,06
46,06
46,08
46,06
46,05
46,13
46,28
46,53

Moterų dalis, %
Klaipėdos r.
Klaipėda
4
4
51,54
54,27
51,55
54,44
51,54
54,58
51,46
54,64
51,35
54,71
51,24
54,78
51,12
54,9
50,88
55,03
50,36
55,06
49,74
54,97
49,21
54,66

Lietuva
5
53,78
53,87
53,92
53,94
53,94
53,92
53,94
53,95
53,87
53,72
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).
20 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. 21 lentelę)..
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20 lentelė. Natūralus gyventojų prieaugis.
Gimstamumas 1000
Gyvų gimusių skaičius
gyventojų
K.r.*
LR
K.m.*
K.r.*
LR
K.m.*
7
1
2
3
5
6
4
2009
11,69
10,17
11,67
605
32165
1977
2010
11,44
9,9
10,85
590
30676
1796
2011
10,71
10,0
11,15
550
30268
1801
2012
10,19
10,19
11,55
525
30459
1841
2013
12,24
10,1
11,12
635
29885
1756
2014
10,6
10,3
11,7
556
30369
1840
2015
10,7
10,8
12,3
570
31475
1915
2016
10,5
10,7
11,7
568
30623
1784
2017
10,8
10,1
11,3
597
28696
1693
2018
11,3
10,0
11,4
645
28149
1699
2019
10,88
9,8
11,16
645
27393
1657
* - K.r. – Klaipėdos rajonas; K.m. - Klaipėdos miestas.
Metai
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Mirtingumas 1000
gyventojų
K.r.*
LR
K.m.*
10
8
9
11,26
13,29
11,87
11,42
13,6
11,81
11,71
13,55
12,75
11,57
13,7
12,56
11,76
14,03
12,91
10,8
13,7
12,7
10,5
14,4
13,5
10,6
14,3
13,7
10,4
14,2
13,4
10,2
14,1
13,2
10,44
31,7
13,65

Mirusiųjų skaičius
K.r.*
11
583
589
601
596
610
569
556
573
577
586
619
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LR
12
42032
42120
41037
40938
41511
40252
41776
41106
40142
39574
38281

K.m.*
13
2011
1954
2059
2001
2039
1987
2088
2089
2016
1959
2027

Natūralus prieaugis 1000
gyventojų
K.r.*
LR
K.m.*
16
14
15
0,42
-3,12 -0,2
0,02
-3,69 -0,95
-0,99
-3,56 -1,6
-1,38
-3,51 -1
0,4
-3,93 -1,79
-0,2
-3,4
-0,9
0,3
-3,6
-1,1
-0,1
-3,6
-2
0,4
-4
-2,2
1,0
-4,1
-1,8
0,44
-3,9
-2,49
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21 lentelė. Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas tenkantis 1000 gyvų gimusiųjų.
Metai
1
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Klaipėdos r.
2
3,31
8,47
5,45
7,62
1,57
1,8
1,8
5,3
0
0
1,55

Klaipėdos m.
3
2,02
3,9
3,89
2,17
4,56
4,3
6,3
2,2
2,4
2,35
3,02

Lietuva
4
5,63
4,99
4,76
3,87
3,68
3,9
4,2
4,5
2,9
3,41
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 43 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
1050 Mirtingumas 100000 gyv.

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

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

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

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

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

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

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

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

1810 Standartizuotas mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų
priežasčių 100000 gyv.
80% reikšmių yra
srityje
Regiono rodiklio reikšmė

Min:980.7
Srities Min.:1221.17

Min:0
Srities Min.:12.59

Min:117.42
Srities Min.:153.19

Min:0
Srities Min.:7.31

Min:298.2
Srities Min.:366.57

Min:0
Srities Min.:17.49

Min:10.67
Srities Min.:29.05

Min:0
Srities Min.:3.24

Min:0
Srities Min.:11.86

Min:0
Srities Min.:9.42

2017

2018

2019

1041.84

1022.96

1044.16

Lietuva=1419.25
25.28
Lietuva=22.38
135.64
Lietuva=175.94
13.03
Lietuva=15.45
372.59
Lietuva=396.95
31.94
Lietuva=26.32
39.65
Lietuva=46.53
5.95
Lietuva=8.01
19.84
Lietuva=23.13
8.35
Lietuva=17.71

Maks:2476.17
Srities Maks.:2029.56

Maks:64.09
Srities Maks.:32.64

Maks:301.98
Srities Maks.:215.55

Maks:32.71
Srities Maks.:23.19

Maks:557.33
Srities Maks.:508.13

Maks:57.12
Srities Maks.:44.01

Min:598.8
Srities Min.:1249.69

Min:0
Srities Min.:11.94

Min:78.87
Srities Min.:156.2

Min:0
Srities Min.:7.56

Min:228.74
Srities Min.:330.35

Min:12.93
Srities Min.:18.09

Maks:102.81
Srities Maks.:79.77

Min:0
Srities Min.:27.86

Maks:33.21
Srities Maks.:17.47

Min:0
Srities Min.:0

Maks:60.58
Srities Maks.:46.61

Maks:55.72
Srities Maks.:36.2

Min:0
Srities Min.:14.43

Min:0
Srities Min.:0

Lietuva=1412.58
26.18
Lietuva=21.88
134.82
Lietuva=176.32
14.17
Lietuva=16.39
362.16
Lietuva=381.81
29.45
Lietuva=27.65
30.77
Lietuva=42.97
10.5
Lietuva=7.47
16.63
Lietuva=20.79
3.11
Lietuva=13.05

Maks:2315.27
Srities Maks.:1946.75

Maks:65.06
Srities Maks.:37.08

Maks:270.06
Srities Maks.:213.35

Maks:48.59
Srities Maks.:26.07

Maks:564.38
Srities Maks.:475.32

Min:0
Srities Min.:7.42

Min:138.9
Srities Min.:155.61

Min:0
Srities Min.:8.22

Min:287.88
Srities Min.:325.79

Maks:86.28
Srities Maks.:48.9

Min:0
Srities Min.:16.04

Maks:135.07
Srities Maks.:70.93

Min:17.3
Srities Min.:26.67

Maks:29.33
Srities Maks.:16.05

Min:0
Srities Min.:1.96

Maks:76.78
Srities Maks.:45.19

Min:0
Srities Min.:13.13

Maks:42.15
Srities Maks.:25.9

Min:0
Srities Min.:7.11

-vidutinė šalies reikšmė

43 pav. Standartizuoti mirtingumo rodikliai Klaipėdos rajone ir Lietuvoje
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Lietuva=1370.05
11.81
Lietuva=22.58
187.3
Lietuva=175.29
16.53
Lietuva=16.61
363.16
Lietuva=361.4
23.77
Lietuva=25.13
25
Lietuva=38.49
5.84
Lietuva=7.08
14.35
Lietuva=20.42
7.29
Lietuva=16.75

Maks:33337.9
Srities Maks.:2090.76

Maks:517.92
Srities Maks.:45.21

Maks:249.54
Srities Maks.:220.75

Maks:45.12
Srities Maks.:26.76

Maks:919.62
Srities Maks.:467.06

Maks:67.89
Srities Maks.:46.31

Maks:102.05
Srities Maks.:66.09

Maks:53.82
Srities Maks.:15.54

Maks:124.62
Srities Maks.:37.62

Maks:65.08
Srities Maks.:36.03
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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. 44 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.

1000

Apsilankymai pas gydytojus 100 gyv.

900

800
Klaipėdos r.
Klaipėda
Lietuva
700

600

500
2000

2005

2010

2015

2020

2025

44 pav. Apsilankymai pas gydytojus, tenkantys 100 gyventojų

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje smarkiai išaugo (daugiau nei 50 proc.) sergamumas kraujotakos
sistemos ligomis (žiūr. 45 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.
Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (žiūr. 46 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.
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Sergamumas piktybiniais navikais, cukriniu diabetu ir nervų sistemos ligomis (žiūr. 47-49 pav.) per
pastarąjį dešimtmetį Klaipėdos rajono savivaldybėje didžiąja dalimi buvo mažesnis nei bendras
Lietuvos vidurkis, o Klaipėdos miesto savivaldybėje - didesnis.

11000

Sergamumas kraujotakos sistemos
ligomis (I00-I99) 100000 gyv.

10000
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Klaipėdos r.
Klaipėda
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45 pav. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), tenkantis 100 000 gyventojų
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35000

Ligotumas kvėpavimo sistemos
ligomis (J00-J99) 100000 gyv.

30000
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46 pav. Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), tenkantis 100 000 gyventojų
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47 pav. Sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97), tenkantis 100 000 gyventojų
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48 pav. Sergamumas cukriniu diabetu (E10-E14), tenkantis 100 000 gyventojų
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49 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.
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2.8.2. 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. 20 lentelę). Pastaraisiais metais Klaipėdos mieste vaikų procentinė dalis
nuo visų gyventojų skaičiaus didėja.
20 lentelė. 0-14 metų amžiaus gyventojų dalis, %.
Metai
Klaipėdos rajonas
1
2
2009
16,66
2010
17,12
2011
17,67
2012
17,47
2013
17,35
2014
17,11
2015
16,78
2016
16,67
2017
16,73
2018
16,76
2019
16,69

Klaipėdos miestas
3
13,82
14,16
14,52
14,74
14,94
15,17
15,52
15,9
16,25
16,52
16,68

Lietuva
4
15,04
14,92
14,84
14,74
14,65
14,59
14,62
14,75
14,91
15,05
15,11

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.
21 lentelė. 65 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis, %.
Metai
Klaipėdos rajonas
Klaipėdos miestas
1
2
3
2008
15,59
15,9
2009
15,15
16,06
2010
14,73
16,66
2011
14,81
17,38
2012
14,93
17,63
2013
15,03
17,85
2014
15,15
18,18
2015
15,24
18,52
2016
15,23
18,87
2017
15,14
19,3
2018
15,14
19,61
2019
15,04
19,7

Lietuva
4
17,27
17,6
17,98
18,17
18,34
18,58
18,86
19,15
19,48
19,71
19,71
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. 22 lentelę).
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22 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.

50 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis

Statistiniai duomenys, rodantys jaunimo nedarbo lygį apskrityse, rodo geras tendencijas (žiūr. 23
lentelę): Klaipėdos apskrityje jaunimo (14-25 m.) nedarbo rodiklis yra vienas iš mažiausių
Lietuvoje. Pagal šį rodiklį lenkia tik Vilniaus apskritis.
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23 lentelė. Nedaro lygis Lietuvoje.
Nedarbo lygis | proc.

Vyrai ir
moterys

Metai

2014

2015

2016

2017

2018

Amžius

15–24

15–24

15–24

15–24

15-24

Lietuvos Respublika
Alytaus apskritis
Kauno apskritis
Klaipėdos apskritis

19,3
41,6
14,5

16,3
32,6
12,9

14,5
32,2
13,6

13,3
22,6
9,9

11,1
23,5
11,7

12,3

10,8

11,9

9,3

ND

Marijampolės apskritis

26,5
28,4
27
30,0
16,8
29
14,5

15,4
25
25,6
ND
15,1
28,9
11,1

ND
13,9
14,5
ND
21
33,4
9,9

ND
22,8
23,6
ND
15,1
30,6
7,1

9,6
17,4
13,1
ND
17,5
32,6
5,8

Panevėžio apskritis
Šiaulių apskritis
Tauragės apskritis
Telšių apskritis
Utenos apskritis
Vilniaus apskritis

2.8.3. 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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2.8.4. 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 2.2 skyriuje „Aplinkos oras“.
Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai pateikiami 2.2.3. punkto „Aplinkos oro
užterštumo prognozė“ 15- 17 lentelėse.
Acto rūgštis.
Natūrali rūgštis, esanti daugelyje vaisių. Gaunama bakterinio rūgimo metu, todėl jos randama
visuose raugintuose produktuose. Pramoniniu būdu gaunama cukraus, melasos ar alkoholio
bakterinio rūgimo metu arba cheminiu būdu sintetinama iš acetaldehido. Acto rūgštis naudojama
kaip konservantas prieš bakterijas ir grybus. Jos dedama į majonezą inaktyvuoti Salmonella
bakterijoms. Aktyviausia prie žemų pH. Taip pat naudojama kaip buferinis tirpalas rūgščiame
maiste bei kaip aromato komponentas.
Pavojus žmonių sveikatai: pakenkimas įvyksta dėl tiesioginio poveikio į odą ir gleivines, pasireiškia
deginančiu poveikiu (cheminiais nudegimais). Ypač pavojingas akių nudegimas. Garuoja, garai gali
pažeisti kvėpavimo takus ir plaučius. Prarijus, galimas burnos, lūpų išopėjimas, nudegina gerklę,
virškinimo traktą.
Acto rūgšties 0,5 val. ribinė vertė - 0,2 mg/m3, 24 val. ribinė vertė - 0,06 mg/m3.
Prognozuojamos koncentracijos: Acto rūgšties 24 val. koncentracija nevertinant foninės taršos
sieks 2,9 %, vertinant foninę taršą - 2,9 % ribinės vertės, acto rūgšties 0,5 val. koncentracija
nevertinant foninės taršos sieks 0,9 %, vertinant foninę taršą - 0,9 % ribinės vertės.

Akroleinas
Tai skaidrus gelsvas, aštraus kvapo, skystis. Akroleinas - ėdi medžiaga. Apsinuodijimo požymiai:
deginimo jausmas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas, angina, pykinimas ir diarėja, plaučių
uždegimas, aukštas kraujospūdis, sąmonės netekimas. Požymiai gali pasireikšti vėliau. Nedidelės
koncentracijos gali sukelti astminę reakciją, didesnės – negrįžtamus plaučių pažeidimus. Ši
medžiaga naudojama akrilonitrilo, glicerino, piridino, amino rūgščių, etilo eterių, poliakroleino
sintezei.
Akroleino 0,5 val. ribinė vertė - 0,03 mg/m3, 24 val. ribinė vertė - 0,03 mg/m3.
Prognozuojamos koncentracijos: Akroleino 24 val. koncentracija nevertinant foninės taršos sieks
6 %, vertinant foninę taršą - 6 % ribinės vertės, akroleino 0,5 val. koncentracija nevertinant foninės
taršos sieks 7 %, vertinant foninę taršą - 7 % ribinės vertės.

Amoniakas
Aštraus kvapo dujos, lengvesnės už orą. Avarijos metu išsiliejęs amoniakas išgaruoja ore per 10–15
min., o jo mišinys su oru gali sprogti net nuo kibirkšties, užsidega nuo atviros ugnies.
Apsinuodijimo amoniaku požymiai: akių perštėjimas, ašarojimas; kosulio priepuoliai; galvos
svaigimas; pilvo skausmai, pykinimas, vėmimas; apsinuodijęs asmuo neramus, blaškosi;
prarandama sąmonė, prasideda traukuliai.
Amoniako 0,5 val. ribinė vertė - 0,2 mg/m3, 24 val. ribinė vertė - 0,04 mg/m3.
Prognozuojamos koncentracijos: Amoniako 24 val. koncentracija nevertinant foninės taršos sieks
15 %, vertinant foninę taršą - 90 % ribinės vertės, amoniako 0,5 val. koncentracija nevertinant
foninės taršos sieks 1 %, vertinant foninę taršą - 12 % ribinės vertės.
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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.
Prognozuojamos koncentracijos: anglies monoksido (CO) 8 val. koncentracija be foninės taršos
sieks - 0,4 %, su fonine tarša - 5 % ribinės vertės.

Azoto dioksidai
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. Esant NOx 0,095
mg/l oro, suerzinamos gleivinės, esant 0,12 mg/l po 15 min. pasireiškia dusinimas.
Azoto oksidų vidutinė metinė ribinė vertė - 40 μg/m3, maksimali 24 val. - 200 μg/m3.
Prognozuojamos koncentracijos: azoto oksidų metų koncentracija nevertinant foninės taršos sieks
40 %, su fonine tarša - 47 % ribinės vertės.

Etanolis
Bespalvis specifinio kvapo skystis. Į žmogaus organizmą patenka įkvėpus arba prarijus.
Apsinuodijus etanoliu kyla kosulys, pasireiškia mieguistumas, nuovargis, galvos skausmas.
Medžiaga dirgina akis. Įkvėpus didelį garų kiekį gali pasireikšti akių ir kvėpavimo sistemos
sudirgimas, gali veikti centrinę nervų sistemą. Ilgalaikis etanolio poveikis dirgina viršutinius
kvėpavimo takus ir centrinę nervų sistemą. Pastovus etanolio vartojimas gali sukelti kepenų cirozę.
Vienintelis maistui tinkamas alkoholis. Naudojamas įvairių organinių medžiagų, dažų, sintetinių
pluoštų, kvapiųjų medžiagų, vaistų, plovimo priemonių, plastifikatorių sintezėje.
Etanolio 0,5 val. ribinė vertė - 1,4 mg/m3.
Prognozuojamos koncentracijos: Etanolio 0,5 val. koncentracija nevertinant foninės taršos sieks
0,2 %, vertinant foninę taršą - 0,2 % ribinės vertės.

Formaldehidas
Bespalvis aštraus kvapo skystis. Įkvėpus gali veikti centrinę nervų sistemą. Būdinga pykinimas,
galvos skausmas, svaigimas, sąmonės netekimas ir koma. Sudirginami kvėpavimo takai, galimas
plaučių uždegimas. Garai gali sukelti galvos svaigimą arba dusulį, krūtinėje gali būti jaučiamas
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deginimo jausmas. Formaldehidas pasižymi kancerogeniniu veikimu: sukelia nosiaryklės vėžį.
Manoma, kad gali sukelti leukemiją, bet tai dar nėra išsamiai ištirta. Patekęs į kvėpavimo takus
formaldehidas sukelia vazoaktyvių mediatorių, didinančių kraujagyslių sienelių pralaidumą.
Ilgalaikės nedidelės formaldehido koncentracijos sukelia lėtinį širdies ir kraujagyslių sistemos
pažeidimą . Manoma, kad formaldehidas sukelia apsauginių imuninių reakcijų pakitimą, dėl to kyla
antioksidacinės sistemos inaktyvacija, alergijos bei formuojasi piktybiniai navikai. Epidemiologinių
tyrimų duomenimis, oro užterštumas formaldehidu didina naujagimių mažo gimimo svorio riziką ,
įgimtų anomalijų dažnį bei kūdikių mirtingumą. Formaldehidas yra dažniausia konservavimo
priemonė, vartojama medicinoje, šampūnų, įvairių losjonų ir kitų kosmetikos priemonių gamybai.
Formaldehido yra visur mūsų buityje: daugelyje dekoratyvinių medžiagų, kilimuose, dažuose,
tapetuose, lakuose, faneroje, medžio drožlių plokštėse, medienoje, plastike, tabako dūmuose.
Formaldehido 0,5 val. ribinė vertė - 0,1 mg/m3, 24 val. ribinė vertė - 0,01 mg/m3.
Prognozuojamos koncentracijos: Formaldehido 24 val. koncentracija nevertinant foninės taršos
sieks 12 %, vertinant foninę taršą - 12 % ribinės vertės, formaldehido 0,5 val. koncentracija
nevertinant foninės taršos sieks 1 %, vertinant foninę taršą - 1 % ribinės vertės.

Kietosios dalelės (KD10)
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.
Prognozuojamos koncentracijos: kietųjų dalelių (KD10) 24 val. koncentracija nevertinant foninės
taršos sieks 0,3 %, vertinant foninę taršą - 48 % ribinės vertės, KD10 metų koncentracija
nevertinant foninės taršos sieks 0,1 %, vertinant foninę taršą - 41 % ribinės vertės.

Kietosios dalelės (KD2,5)
Kietųjų dalelių KD2,5 metinė ribinė vertė yra 20 μg/m3.
Prognozuojamos koncentracijos: kietųjų dalelių (KD2,5) metų koncentracija nevertinant foninės
taršos sieks 0,1 %, vertinant foninę taršą - 51 % ribinės vertės aplinkos ore.

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
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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 ribinė vertė - 1 mg/m3.
Prognozuojamos koncentracijos: lakiųjų organinių junginių (LOJ) 0,5 val. koncentracija
nevertinant foninės taršos sieks 0,1 %, vertinant ir foninę taršą - 19 % ribinės vertės.

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 koncentracijos: Sieros dioksido 24 val. koncentracija nevertinant foninės taršos
sieks 0,0 %, vertinant foninę taršą - 6 % ribinės vertės, sieros dioksido 1 val. koncentracija
nevertinant foninės taršos sieks 0,0 %, vertinant foninę taršą - 3 % ribinės vertės.

Sieros vandenilis
Bespalvės sugedusių kiaušinių kvapo dujos. 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 išsikiria yrant baltymams. Nedideli šios medžiago kiekiai yra
degiose dujose, taip pat įvairių pramonės įmonių (celiuliozės, sieros gamybos) ventiliacinių dujų
išmetimuose. Sieros vandenilis naudojamas sieos junginių gamyboje.
Sieros vandenilio 0,5 val. ribinė vertė - 0,008 mg/m3.
Prognozuojamos koncentracijos: Sieros vandenilio 0,5 val. koncentracija nevertinant foninės
taršos sieks 42 %, vertinant foninę taršą - 43 % ribinės vertės.
Išvada:

Vadovaujantis aplinkos oro teršalų sklaidos rezultatais įgyvendinus PŪV iš stacionarių taršos
šaltinių išmetamų teršalų didžiausia teršalo koncentracija be fono siekia tik 42% ribinės vertės, o su
fonu - 43% (sieros vandenilio - maksimali koncentracija sudaro atitinkamai 0,42 ir 0,43 RV dalies).
Amoniako didžiausia teršalo koncentracija be fono siekia 15% ribinės vertės, o su fonu - 90%
ribinės vertės. Kitų oro teršalų koncentracijos aplinkos ore sudaro dar mažesnes procentines dalis
nuo ribinės vertės (nuo 0,2 iki 19 %).
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 8 grafiniame priede.
Pažymėtina, jog aplinkos oro teršalų sklaida atlikta nevertinant PŪV metu planuojamų įdiegti
išmetamo oro valymo įrenginių efektyvumo. Ozonavimo įrenginiai buvo projektuojami išmetamo
kvapo kiekiui mažinti, todėl įrangos gamintojas negali deklaruoti atskirų cheminių medžiagų išvalymo
efektyvumo. Atskirų teršalų išvalymo laipsnio šiame etape nėra galimybės nustatyti. Pradėjus
eksploatuoti ozonavimo įrenginius ir nusistovėjus pastoviam darbiniam nuotekų valymo režimui,
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bus atlikta organizuotai išmetamų teršalų inventorizacija ir pagal faktinius matavimus nustatytas
ozonavimo įrenginių išvalymo efektyvumas. Išmetamų oro teršalų kiekis bus mažesnis lyginant su
vertinama situacija. Planuojama įdiegti ozonavimo įranga efektyviai mažins ir išmetamų oro teršalų
kiekį, tai įrodyta įrangos bandomųjų paleidimų metu, informacija pateikiama PAV ataskaitos 2.2.4.
punkte.
2.8.5. 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).
Kvapių medžiagų molekulės

Oro srautas į nosies ertmę

Jutiminė gleivinė

Jutiminės ląstelės

Impulsas

Smegenys

Kvapo pajutimas

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
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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).
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).
2.8.5.1. Esami kvapo šaltiniai

Dumpių nuotekų valymo kvapo taršos šaltiniai
Iki 2020-01-07 (kol Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose buvo valomos nuotekos iš Bendrovės
gamybinės teritorijos Nemuno g. 2, Klaipėda) Dumpių nuotekų valymo bare nuotekų valymo ir
dumblo kompostavimo metu į aplinkos orą išsiskyrė kvapiosios medžiagos. Nuotekų valymo metu
kvapas išsiskiria iš atvirų valymo įrenginių (pirminio nusodinimo talpa, išlyginamasis rezervuaras ir
aerotankas), o iš susidarančio nuotekų dumblo kvapiosios medžiagos išsiskiria iš jo kompostavimo
aikštelių. Teritorijoje viso yra 24 vnt. dumblo kompostavimo aikštelės.
Dumpių nuotekų valymo baro teritorijoje yra šie taršos kvapais šaltiniai:





Aerotankas (plotas - 1256 m2);
Pirminio nuotekų nusodinimo talpa (plotas - 1256 m2);
Išlyginamasis rezervuaras (plotas - 1256 m2);
Dumblo kompostavimo aikštelės (24 vnt., kiekvienos plotas - 2832 m2).

Kvapas iš taršos šaltinių išmetamas ištisus metus - 8760 val./metus. Taršos kvapais šaltinių
išsidėstymas Dumpių nuotekų valymo baro teritorijoje pateiktas 51 pav.
Slėginės nuotekų linijos kvapo taršos šaltiniai (nuorintojai)
Nuotekų transportavimui iš gamybinės teritorijos Nemuno g. 2 Klaipėda į Dumpių nuotekų valymo
barą bus eksploatuojamos dvi esamos slėginės nuotekų linijos, kurių kiekvienos ilgis yra 14 km.
Kiekvienoje iš jų yra įrengti penki nuorintojai (vantuzai) - kvapo taršos šaltiniai. Dirbama su viena
nuotekų linija, o kita yra rezervinė (eksploatuojama įvykus avarijai ar planinio nuotekų linijos
remonto metu). Rezervinės linijos nuorinimo šuliniai yra šalia dirbančios linijos nuorinimo šulinių,
todėl laikoma kad tai yra tie patys taršos šaltiniai (vienu metu dirba viena nuotekų linija).
Nuorinimas atliekamas rankiniu būdu, nustatytomis dviem savaitės dienomis. Vienas nuorintojas
orinamas nuo 15 min. iki 1 val., du kartus per savaitę; maksimalus kiekvieno nuorintojo teršalų
išmetimo į aplinkos orą laikas - 104 val./metus.
Nuo 2020-01-07 d. nuotekos slėgine linija į mechaninius-biologinius nuotekų valymo įrenginius,
esančius Dumpių km., Klaipėdos raj. nepaduodamos. Pradėjus nuotekų iš Bendrovės gamybinės
teritorijos Nemuno g. 2, Klaipėda transportavimą į Dumpių nuotekų valymo įrenginius, kaip ir iki
tol, nuorinimas bus atliekamas rankiniu būdu, periodiškumas 1-2 k/per mėnesį. Nuorinimo laikas –
nuo 5 min. iki 1 val.
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Slėginės nuotekų linijos nuorintojų schema pateikta 7 grafiniame priede.
AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valyklos eksploatavimo metu išsiskiriantis kvapo vienetų kiekis
buvo nustatytas laboratoriniais tyrimais.
Mėginių kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmimas.
Kadangi nuo 2020-01-07 buvo nutrauktas nuotekų, susidarančių Bendrovės gamybinėje teritorijoje
adresu Nemuno g. 2, Klaipėda, valymas Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose, PAV ataskaitos
rengimo metu nebuvo galimybės atlikti Dumpių nuotekų valymo įrenginių kvapo taršos šaltinių
fizikinius kvapo matavimus, vykdant šių nuotekų valymo veiklą. Todėl siekiant įvertinti esamų
taršos šaltinių kvapo emisiją, naudojami anksčiau (iki 2020-01-07) atliktų tyrimų rezultatai.
Mėginius kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmė ir į akredituotą laboratoriją
laboratoriniams tyrimams atlikti pristatė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos
(toliau - NVSPL) darbuotojai. 2018-07-10 NVSPL paėmė 3 mėginius iš skirtingų Dumpių nuotekų
valymo baro neorganizuotų taršos kvapais šaltinių: aerotanko ir dumblo kompostavimo aikštelių
(Nr. 9 - šviežio dumblo, Nr. 1 - susistovėjusio dumblo). Mėginių ėmimo metu nuotekų valymo
įrenginiuose susidarantis dumblas buvo paduodamas į aikšteles Nr. 2 ir 9 (šviežias dumblas). O
aikštelėse Nr. 2-8 ir 10-24 buvo kompostuojamas anksčiau paduotas ir jau kompostuojamas nuotekų
dumblas.
2018-08-08 kvapo mėginiai buvo paimti iš pirminio nuotekų nusodinimo talpos bei išlyginamojo
rezervuaro.
Imant kvapo mėginius aplinkos oro sąlygos buvo: aplinkos oro temperatūra 25-26º C, atmosferos
slėgis - 101,4-101,7 kPa, vėjo greitis - 3-4 m/s, santykinė oro drėgmė - 48 ir 70 %.
2018 m. liepos 11 d. kvapo koncentracijos laboratorinių tyrimų protokolas Nr. Ch 6162/2018, Ch
6165/2018-6166/2018 bei 2018 m. rugpjūčio 13 d. protokolas Nr. Ch 6974/2018-6975/2018
pateikiami 17 tekstiniame priede.
2018-09-17 NVSPL paėmė mėginį iš nuotekų transportavimo slėginės linijos nuorintojo esančio
Minijos g. ir Smiltelės g. Klaipėdoje sankryžoje (oro taršos šaltinis Nr. 044, žr. 7 grafinį priedą).
Imant kvapo mėginį aplinkos oro sąlygos buvo: aplinkos oro temperatūra - 14º C, atmosferos slėgis
- 101,0 kPa, vėjo greitis 4 m/s, santykinė oro drėgmė - 82%.
Kvapo koncentracijos laboratorinių tyrimų protokolas pateikiamas 17 tekstiniame priede.
Mėginiai kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams ištirtas olfaktometru TO 8 (gamyklinis
Nr. EO.8113), kurio sprendimo riba lygi 16 OUE/m3.
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51 pav. Kvapų taršos šaltinių išsidėstymas teritorijoje kvapo mėginių ėmimo metu

Kvapo šaltinių emisija
Dumpių nuotekų valymo baro kvapo taršos šaltiniai.
Vadovaujantis atliktais kvapo laboratorinių tyrimų rezultatais iš esamų neorganizuotų taršos šaltinių
mėginai buvo imant 30 m3/(m2 x h) greičiu arba 0,0083 m3/(m2 x s).
Kvapo vienetų kiekis išsiskiriantis per sekundę iš neorganizuotų taršos šaltinių vieno kvadratinio metro
(OUE/ m2/s) perskaičiuojama pagal formulę:
MOUE/s/m2 = V  COUE/m3
kur:
V – paskaičiuotas tūrio debitas, (0,0083 m3/s);
COUE/m3 – išmatuota kvapo koncentracija.
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Iš atskirų taršos šaltinių išmetamų kvapo vienetų kiekis (OUE/s) paskaičiuojamas - kvapo vienetų
kiekį išsiskiriantį iš kvadratinio metro (OUE/s/m2) padauginus iš neorganizuotų taršos šaltinių ploto.
Skaičiavimai pateikti 20 lentelėje.
20 lentelė. Dumpių nuotekų valymo baro esamų taršos šaltinių kvapo emisijos.
Išmatuota
kvapo
koncentraci
ja, OUE/m3
2

Taršos
šaltinio
plotas, m2

Tūrio
debitas,
m3/(m2 x s)

Kvapo emisija
iš m2,
OUE/s/m2

3

4

5

6

40

0,332

1256

417

Pirminio nuotekų nusodinimo
talpa

44833

372,11

1256

467370,16

Išlyginamasis rezervuaras

6283

52,15

1256

65500,4

487

4,0421

2832

11447,2
(vienos aikštelės)

167

1,3861

2832

3925,4
(vienos aikštelės)

Taršos šaltiniai
1
Aerotankas

Šviežio dumblo kompostavimo
aikštelės
(Nr. 2 ir 9)1
Susistovėjusio dumblo
kompostavimo aikštelės (Nr. 1,
3-8, 10-24)2

0,0083

Taršos šaltinio
kvapo emisija,
OUE/s

Pastabos:
- kvapo mėginys buvo paimtas iš šviežio dumblo kompostavimo aikštelės Nr. 9 (žr. 51 pav.), kadangi aikštelė Nr. 2
yra analogiška, tai skaičiuojant kvapų sklaidą jos kvapo emisija prilyginama aikštelei Nr. 9.
2
- kvapo mėginys buvo paimtas iš susistovėjusio dumblo kompostavimo aikštelės Nr. 1 (žr. 51 pav.), kadangi aikštelės
Nr. 3-8 ir 10-24 yra analogiškos, tai skaičiuojant kvapų sklaidą jų kvapo emisija prilyginama aikštelei Nr. 1.
1

Nuotekų transportavimo slėginės linijos kvapo taršos šaltiniai.
Vadovaujantis kvapo matavimo protokolu iš slėginės linijos nuorintojo išmetamo oro kvapo
koncentracija siekia - 886590 OUE/m3, o išmetamo oro srauto greitis siekė - 1,2 m/s. Žinant
išmetimo angos matmenis (skersmuo - 0,5 m, plotas - 0,19625 m2) galima paskaičiuoti iš šulinio
išmetamo oro tūrio debitą - šulinio skersmens plotas (0,19625 m2) dauginamas iš srauto greičio (1,2
m/s).
N=0,19625 m2 x 1,2 m/s = 0,2355 m3/s
Iš šulinio išmetamų kvapo vienetų kiekis apskaičiuojamas taršos šaltinio tūrio debitą 2,355 m3/s
padauginus iš matavimo metu nustatyto kvapo vienetų kiekio išmetamame ore (886590 OUE/m3).
0,2355 m3/s x 886590 OUE/m3 = 208792 OUE/s
Kadangi visi 5 nuotekų transportavimo slėginės linijos nuorintojai yra analogiški, vertinant esamos
situacijos kvapo sklaidą, visų nuorintojų (esami taršos šaltiniai Nr. 044-048) išmetamo kvapo
emisija priimama - 208792 OUE/s.
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2.8.5.2. 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
2014-2018 metų Klaipėdos miesto meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir
kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas.
 Reljefo pataisos koeficientas lygus 1;
 Platuma lygi 55,6;


Skaičiavimo lauko apimtis - 2x2 km. Kadangi nuotekų transportavimo slėginės linijos
nuorintojai Nr. 044 ir 045 nuo Dumpių nuotekų valymo baro yra nutolę didesniu kaip 2 km
atstumu (044 - atstumas 7 km, 045 - atstumas 3 km), sklaidos modeliavimas atliekamas 3jose skirtingose teritorijose:
1. Dumpių nuotekų valymo baro teritorija apimanti ir slėginės linijos nuorintojus Nr. 046,
047 ir 048. Skaičiavimo lauko apimtis - 2x2 km;
2. Slėginės linijos nuorintojo Nr. 044 teritorija. Skaičiavimo lauko apimtis - 2x2 km;
3. Slėginės linijos nuorintojo Nr. 045 teritorija. Skaičiavimo lauko apimtis - 2x2 km.
Vienu metu nuorinamas tik vienas taršos šaltinis.
 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m;

 Erdvinė skiriamoji geba - 78 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 procentilį kaip
ir nurodyta Sveikatos ministerijos parengtose Kvapų valdymo metodinėse rekomendacijose
(2012 m.).
 Objekto kvapo šaltinių emisijos nepastovumo faktorius - įvertintas taršos šaltinių darbo laikas
(val./m).
Esamos veiklos kvapo sklaidos skaičiavimo išvados
Nuotekų transportavimo slėginės linijos nuorintojų Nr. 044 ir 045 teritorijos
Iš kvapo sklaidos žemėlapių, kurie pateikiami 10 grafiniame priede, matyti, jog esamos situacijos
metu, po valandą 2 kartus per savaitę vykdant nuotekų slėginės linijos nuorinimo darbus, nuorintojų
Nr. 044 ir 045 teritorijose didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija siekia: Nr. 044 skaičiavimo
lauke - 0,51 OU/m3, o Nr. 045 skaičiavimo lauke - 25,8 OU/m3. Abiejose teritorijose maksimalios
koncentracijos fiksuojamos skaičiavimo laukų pietrytinėse dalyse, kurios yra įtakojamos nuo
Dumpių nuotekų valymo baro esamų taršos šaltinių atsklindančio kvapo. Ties pačiais nuorintojais
Nr. 044 ir 045 fiksuojamos mažesnės kvapo koncentracijos: ties Nr. 044 - 0,27 OU/m3, o ties
nuorintoju Nr. 045 - 1,2 OU/m3. Atsižvelgiant į skaičiavimo rezultatus, matoma, kad nuorintojų
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veikla mažai įtakoja jų teritorijose paskaičiuotas 1 valandos maksimalias kvapo koncentracijas,
kadangi pagrindinį kvapo foną formuoja Dumpių nuotekų valymo baro veikla.
Dumpių nuotekų valymo baro teritorija
Atlikus dumpių nuotekų baro esamų kvapo šaltinių ir slėginės nuotekų linijos nuorintojų Nr. 046,
047 ir 048 išmetamų kvapų sklaidos aplinkos ore matematinį modeliavimą, nustatyta, jog esamos
situacijos metu didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija siekia - 388,8 OU/m3.
8 OUE/m3 ribinė kvapo koncentracija nesiekia artimiausios gyvenamosios aplinkos, tačiau 8
OUE/m3, kvapo koncentracija sklinda toliau už AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo barui
nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (toliau - SAZ) ribų, kurios buvo suformuotos 2018-04-06
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu Nr. (3.11
14.3.4 E)BSV9003 „Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ (žr. 18 tekstiniame
priedą).
2.8.5.3. PŪV kvapo mažinimo priemonės

Išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos uždengimas
PŪV metu AB „Grigeo Klaipėda“, pradėjus Dumpių nuotekų valymo bare valyti gamybinėje
teritorijoje Nemuno g. 2, Klaipėda susidarančias nuotekas ir siekiant sumažinti į aplinkos orą
išsiskiriančių teršalų ir kvapų kiekį, planuoja modernizuoti esamus nuotekų valymo įrenginius.
PŪV metu bus uždengiamos esamos nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo
talpos bei įrengiama ozonavimo įranga.
Uždengus išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas, bus sulaikytas pasklidas kvapų
išsiskyrimas į aplinką. Surinktas užterštas oras bus valomas reaktoriuose su katalizatorių filtrais.
Reaktoriuose iki galo bus suoksiduojami galimai likę teršalai bei suskaidomas galimai likęs ozonas ir
kiti oksidacijos produktai. Esami neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (išlyginamasis rezervuaras
ir pirminio nusodinimo talpa), bus panaikinti. Platesnė informacija apie PŪV metu apie planuojamus
įdiegti išmetamų kvapų mažinimo įrangą pateikta PAV ataskaitos 1.3.2. punkte „Planuojama ūkinė
veikla“.
Iš uždengtų nuotekų valymo talpų surinktas ir apvalytas oras bus išmetamas per du ortakius; vienas iš
pirminio nusodinimo talpos ozonavimo reaktoriaus ir vienas išlyginamojo rezervuaro ozonavimo
reaktoriaus.
Projektinis ozonavimo įrenginių kvapo mažinimo efektyvumas siekia 95%, kuris deklaruojamas
gamintojo pateiktais skaičiavimais (žr. 19 tekstinį priedą). Skaičiuojant kvapo sklaidą iš pirminio
nusodintuvo ir išlyginamojo rezervuaro ozonavimo įrenginių išsiskirsiantis kvapo vienetų kiekis
(OUE/s) paskaičiuojamas - esamą (nustatytą matavimo metu) kvapo vienetų kiekį mažinant 95 %.
Įgyvendinus PŪV kvapo taršos šaltinių išmetamų kvapo vienetų kiekis pateiktas 21 lentelėje.
Nuotekų dumblo sausinimo įrenginių įdiegimas
Siekiant sudaryti galimybes nuotekų valykloje susidarantį nuotekų dumblą (atliekos kodas 19 02
06) lengviau panaudoti galutiniam realizavimui (be kompostavimo), atsisakyti atviro dumblo
kompostavimo poreikius ir sumažinti iš nuotekų dumblo kompostavimo aikštelių išsiskiriančių
kvapų emisiją, Bendrovė numato modernizuoti susidarančių atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo
veiklą - planuojama įrengti dumblo mechaninio sausinimo įrenginius (dekanterį).
Nusausintas dumblas bus surenkamas į du 10-22 m3 (6-15 t) talpos konteinerius, kurie bus pastatyti
uždaroje konstrukcijoje iš daugiasluoksnių plokščių (sandwich tipo), su vartais konteinerių
transportavimui. Dumblo sausinimo proceso metu oro teršalų ir kvapų emisijos į aplinkos orą
nebus, kadangi dumblas į sausinimo įrenginius (iki pat dekanterio/centrifugos) bus paduodamas
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uždara linija (vamzdynais), o juose susidarantis sausintas dumblas bus kraunamas į konteinerius,
kurie laikomi uždaroje konstrukcijoje iš profiliuotos plieninės dangos, kuri apsaugos kvapų
patekimą į aplinką iš konteineriuose laikomo dumblo. Dumblo transportavimo metu konteineriai
taip pat bus uždengiami tentais.
Vadovaujantis Bendrovės TIPK leidimu iki 2020 m. nuotekų valymo bare susidarantis dumblas
buvo kompostuojamas 24 aikštelėse. Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį) numatoma,
jog visas susidarysiantis ir nusausintas dumblas pagal sutartis bus perduodamas kitiems atliekų
tvarkytojams (numatoma UAB „Fortum Klaipėda“). Tik esant dumblo sausinimo įrenginių
(dekanterio) stabdymui ar gedimui, arba atliekų tvarkytojo UAB „Fortum Klaipėda“ profilaktinio
stabdymo metu, laikinai susidarantį dumblą numatoma paduoti į dvi esamas tuščias buvusias
kompostavimo aikšteles, kuriose dumblas būtų laikinai laikomas iki bus perduotas kitiems atliekų
tvarkytojams. Atsiradus galimybei, dumblas iš aikštelių bus nedelsiant pakrautas į automašinas ir
perduotas atliekų tvarkytojams.
PŪV metu bus atsisakyta dumblo kompostavimo aikštelėse, paliekant tik 2 (iš esamų 24 vnt.)
aikšteles (Nr. 1 ir 9) laikinam dumblo saugojimui:
 Nesant galimybių kitiems atliekų tvarkytojams priimti nusausintą dumblą (pvz. atliekų
tvarkytojo planinių remontų, apžiūrų metu ar pan.) jis iš dumblo sausinimo įrenginių
(dekanterio) autotransportu bus vežamas į dumblo laikino laikymo aikštelę Nr. 1 (laikinai
laikomas kiekis iki 140 t absoliučiai sausos medžiagos);
 Laikinai, dumblo sausinimo įrenginių (dekanterio) stabdymo atveju (planinis, neplaninis
remontas), nenusausintas dumblas esamais vamzdynas bus paduodamas į aikštelę Nr. 9
(laikinai laikomas kiekis iki 150 t absoliučiai sausos medžiagos).
Atsiradus galimybei, dumblas iš aikštelių bus nedelsiant pakrautas į autotransporto priemones ir
išvežamas atliekų tvarkytojams.
Vadovaujantis tyrimų protokolais iš esamų 24-ių dumblo kompostavimo aikštelių (2 vnt.
paduodamas šviežias dumblas ir 22 vnt. kompostuojamas susistovėjęs dumblas) esamos situacijos
metu (iki 2020 m.) į aplinkos orą buvo išmetama 109253,2 OUE/s (žr. 20 lentelę).
Įgyvendinus PŪV paliekama galimybė dumblą laikinai laikyti tik dviejose aikštelėse (Nr. 1 ir 9), tad
iš dumblo laikino laikymo aikštelių išmetamų kvapo vienetų kiekis sumažėja iki 22894,4 OUE/s (po
11447,2 OUE/s iš kiekvienos aikštelės).
Atsižvelgiant į tai, jog aikštelėje Nr. 1 bus laikinai laikoma tik 10% dumblo kiekio (500 t.) lyginant
su esamos situacijos metu, į aplinkos orą iš šios aikštelės bus išmetama tik 10% kvapo vienetų
lyginant su esama situacija
11447,2 OUE/s x 0,1 = 114,72 OUE/s
„Airborne10“ kvapo naikinimo įrenginys
Nuotekų transportavimui iš gamybinės teritorijos Nemuno g. 2 Klaipėda į Dumpių nuotekų valymo
barą bus eksploatuojamos dvi esamos slėginės nuotekų linijos, kurių kiekvienos ilgis yra 14 km.
Kiekvienoje iš jų yra įrengti penki nuorintojai (vantuzai) - taršos šaltiniai Nr. 044, 045, 046, 047 ir
048 (žr. 7 grafinį priedą).
Nuorinimas atliekamas rankiniu būdu, nustatytomis dviem savaitės dienomis. Vienas nuorintojas
orinamas nuo 15 min. iki 1 val., du kartus per savaitę; maksimalus kiekvieno nuorintojo teršalų
išmetimo į aplinkos orą laikas - apie 104 val/metus. Nuorintojai sumontuoti 0,5 m diametro
šuliniuose. Linijos nuorinimo metu nemalonių kvapų mažinimui Bendrovė įsigijo „AirBorne10“
mobilią kvapų neutralizavimo sistemą. Tai lengvai transportuojamų įrenginių sistema (ją sudaro
generatorius, oro kompresorius, vandens siurblys) dedama į transporto priemonės užpakalinę dalį
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bei kilnojamas metalinis rėmas su trimis nerūdijančio plieno pritvirtintais purkštukais. Rėmas su
pritvirtintais purkštukais dedamas į reikiamas vietas, kad būtų neutralizuojami nepageidaujami
dirgikliai, tokie kaip kvapas ir jo sukėlėjai.

52 pav. „Airborne10“ mobilus kvapo naikinimo įrenginys

53 pav. „Airborne10“įrangos purkštukai įmontuoti į nuotekų slėginės linijos nuorintoją
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„Airborne10“ mobilios kvapų neutralizavimo sistemos veikimo principas pagrįstas paviršiaus
absorbavimo technologija. Rėmas su purkštukais statomas į atidaryto nuorinimo šulinio vidų.
Purškiant “Airborne10” ir vandens mišinį per purkštukus į nuorinimo šulinį, sukuriama dulksnos
uždanga, kuri pašalina nuorinimo metu besiskiriančius kvapus ir jo sukėlėjus.
„Airborne 10“ aktyviųjų medžiagų mišinys, kuris vandens srovę išpurškiamas per purkštuvų
sistemą, taip vandens lašelių efektyvusis plotas padidėja apie 500 000%. Vandens lašeliai tampa
labai absorbuojantys. Tai pasiekiama dėl vandens lašelyje esančių hidrofilinių (sąveikaujančių su
vandeniu) molekulių ir ore esančių hidrofobinių (nesąveikaujančių su vandeniu) molekulių. Tai yra
tai, kas surenka kvapus, daleles iš atmosferos ir sugeria vandens lašelio viduje. Vandens lašeliui
patekus ant žemės, dujos absorbuojamos ištirpusiame tirpale ir biologiškai suyra. „Airborne 10“
preparatas su vandeniu maišomas prieš naudojimą, paruošto tirpalo koncentracija - 0,5 %.
2.8.5.4. Kvapo sklaidos prognozė

PŪV metu įdegus kvapo mažinimo priemones planuojami kvapo taršos šaltiniai ir iš jų išmetami
kvapo vienetų kiekiai pateikti 21 lentelėje. Skaičiuojant planuojamos situacijos kvapo sklaidą
įvertinamas planuojamų kvapo mažinimo priemonių efektyvumas - sumažinta kvapo tarša iš
nuotekų valymo įrenginių išlyginamojo rezervuaro, priminio nusodinimo talpos ir dumblo laikymo
aikštelių. Modeliuojant prognostinę kvapo sklaidą įvertinama ir tarša iš 5-ių esamų kompostavimo
aikštelių (Nr. 3, 16, 18, 20, 22), kuriose dumblas buvo sukauptas iki 2020 m. Pasibaigus sukaupto
dumblo kompostavimo procesui, kompostas bus išvežtas, o aikštelės nebeeksploatuojamos.
Šiuo metu dumblo kompostavimo veikla jau nebevykdoma 19 iš 24 aikštelių (Nr. 1, 2, 4-15, 17, 19,
21, 23 ir 24). 11 aikštelių yra jau ištuštintos, kompostas jau išvežtas (Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
17). Iš likusių 8 aikštelių (Nr. 7, 8, 13, 14, 15, 19, 21, 23) pagamintas kompostas pagal sutartis bus
išvežtas iki 2022 m. Todėl kvapo emisijos iš šių aikštelių nėra.
21 lentelė. Taršos šaltinių kvapo emisijos įgyvendinus PŪV
Taršos šaltiniai
1
Aerotankas
Pirminio nuotekų nusodinimo
talpos ozonavimo įrenginiai
Išlyginamojo rezervuaro
ozonavimo įrenginiai
Sausinto dumblo laikymo
aikštelė Nr. 1

Išmatuota
kvapo
koncentraci
ja, OUE/m3
2

Taršos
šaltinio
plotas, m2

Tūrio
debitas,
m3/(m2 x s)

Kvapo emisija
iš m2,
OUE/s/m2

3

4

5

6

40

0,332

1256

417

44833

372,11

1256

23367,881

6283

52,15

1256

3275,021

4,0421

2832

1144,722

487

0,0083

Taršos šaltinio
kvapo emisija,
OUE/s

Dumblo laikymo aikštelė Nr. 9

487

4,0421

2832

11447,2

Iki 2020 m. sukausto dumblo
kompostavimo aikštelės
(Nr. 3, 16, 18, 20, 22)

167

1,3861

2832

3925,4
(vienos aikštelės)

-

-

208792

Nuorintojai Nr. 044-048

886590

2,355

Pastabos:
- dėl planuojamų kvapo mažinimo priemonių kvapo emisija iš taršos šaltinio sumažinta 95 % nuo išmatuotų verčių.
2
- kvapo emisija iš taršos šaltinio sumažinta 90 %.

1
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Prognozuojamo (įgyvendinus PŪV) kvapo sklaidos skaičiavimo išvados:

Nuotekų transportavimo slėginės linijos nuorintojų Nr. 044 ir 045 teritorijos
Iš kvapo sklaidos žemėlapių matyti, jog planuojamos situacijos metu, po valandą 2 kartus per
savaitę vykdant nuotekų slėginės linijos nuorinimo darbus, nuorintojų Nr. 044 ir 045 teritorijose
didžiausia apskaičiuota 1 valandos kvapo koncentracija siekia: Nr. 044 skaičiavimo lauke - 0,051
OU/m3, o Nr. 045 skaičiavimo lauke - 1,65 OU/m3. Abiejose teritorijose maksimalios
koncentracijos fiksuojamos skaičiavimo laukų pietrytinėse dalyse, kurios yra įtakojamos nuo
Dumpių nuotekų valymo baro planuojamų taršos šaltinių atsklindančio kvapo. Ties pačiais
nuorintojais Nr. 044 ir 045 fiksuojamos mažesnės kvapo koncentracijos: ties Nr. 044 - 0,029
OU/m3, o ties nuorintoju Nr. 045 - 0,21 OU/m3. Nuorintojų teritorijose 1 valandos maksimalios
kvapo koncentracijos nesieks kvapo jutiminio slenksčio ribos (1 OU/m3), todėl kvapas jose nebus
jaučiamas.
Dumpių nuotekų valymo baro teritorija
Atliktas dumpių nuotekų baro planuojamų kvapo šaltinių ir slėginės nuotekų linijos nuorintojų Nr.
046, 047 ir 048 išmetamų kvapų sklaidos aplinkos ore matematinis modeliavimas. Įgyvendinus PŪV
metu planuojamas kvapo mažinimo priemones, vadovaujantis kvapų sklaidos žemėlapiais matyti, jog
planuojamos veiklos metu Dumpių nuotekų valymo baro teritorijoje didžiausia kvapo koncentracija
ženkliai sumažėja ir siekia tiki 22,6 OU/m3. 8 OUE/m3 kvapo koncentracija nesklinda toliau už
Dumpių nuotekų valymo baro teritorijos ribų, o 5 OUE/m3 kvapo koncentracija už esamos
sanitarinės apsaugos zonos ribų. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimali kvapo
koncentracija sieks 1,2 OU/m3.
2.8.5.5. Esama foninė kvapo tarša

Planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse veiklą vykdo pramonės ir atliekų tvarkymo įmonės. Pagal
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2018 m. spalio mėn. atlikto suminio
(AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, AB „Grigeo
Klaipėda“, UAB „Branda LT“) kvapo sklaidos modeliavimo rezultatus AB „Grigeo Klaipėda“
teritorijoje suminė kvapo koncentracija siekia iki 505,27 QUE/m3, o artimiausioje gyvenamojoje
8,01 - 20,17 QUE/m3 (vidutiniškais apie 14 QUE/m3) (žr. 52 pav.).
Vadovaujantis PŪV kvapų sklaidos žemėlapiais, kurie pateikiami 10 grafiniame priede, matyti, jog
esamos veiklos metu didžiausia apskaičiuota maksimali 1 valandos kvapo koncentracija siekia 388,8 OU/m3, o PŪV metu ji sumažėja iki 22,6 OUE/m3 (skirtumas 366,2 QUE/m3), o artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje kvapo koncentracija mažėja nuo 6,0 QUE/m3 iki 1,2 QUE/m3 (skirtumas
4,8 QUE/m3).
Kadangi nėra duomenų apie kitų gretimybėje esančių įmonių (AB „Klaipėdos vanduo“, UAB
„Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Branda LT“) kvapų šaltinių fizinius
parametrus ir iš jų išmetamų kvapo vienetų kiekio, nėra galimybės sumodeliuoti visų įmonių
suminio kvapo sklaidos žemėlapio po PŪV įgyvendinimo. Tačiau galima prognozuoti, kad suminio
kvapo sklaidos žemėlapyje AB „Grigeo Klaipėda“ teritorijoje nustatyta kvapo koncentracija
sumažėtų nuo 366,2 QUE/m3 kvapo vienetų ir siektų iki 139,07 QUE/m3, o gyvenamojoje aplinkoje
sumažėtų nuo 14 QUE/m3 iki 9,2 QUE/m3 (4,8 QUE/m3 mažiau).
Bet kokiu atveju įtakojant PŪV suminis kvapo poveikis bus mažesnis ir mažins kvapo 8 QUE/m3
izolinijos teritoriją bei maksimalią kvapo koncentraciją artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir
kitose gretimose teritorijose.
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52 pav. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Dumpių teritorijos 2018 m. suminio kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai.
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2.8.5.6. Prognozuojamos situacijos kvapų sklaidos įvertinimo išvados

Įgyvendinus PŪV (uždengus nuotekų valymo talpas ir įrengus ozonavimo sistemą) iš pirminio
nuotekų nusodinimo talpos ir išlyginamojo rezervuaro į aplinkos orą išmetamų kvapiųjų medžiagų
kiekis sumažės 95 %. Tai yra - bus išmetama 506227,3 OUE/s kvapo vienetų mažiau (išvaloma
ozonavimo sistemos). O atsisakius dumblo kompostavimo esamose aikštelėse išmetamo kvapo
vienetų kiekis sumažėja 77034,28 OUE/s. Iš kvapų sklaidos žemėlapių matyti, jog esamos
veiklos metu didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija siekia - 388,8 OU/m3, o PŪV metu ji
sumažėja iki 22,6 OUE/m3 (fiksuojamas sumažėjimas - 366,2 OU/m3). Įdiegus numatomas kvapo
mažinimo priemones 8 OUE/m3kvapo koncentracija nesklinda toliau už AB „Grigeo Klaipėda“
nustatytas sanitarinės apsaugos zonos ribas. O artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje kvapo
koncentracija sumažėja nuo 6 iki 1,2 OU/m3.
Planuojamos situacijos metu, po valandą 2 kartus per savaitę vykdant nuotekų slėginės linijos
nuorinimo darbus, nuorintojų teritorijose didžiausia apskaičiuota 1 valandos kvapo koncentracija
sieks: Nr. 044 skaičiavimo lauke - 0,029 OU/m3, o Nr. 045 skaičiavimo lauke - 0,21 OU/m3.
Nuorintojų veikla mažai įtakoja jų teritorijose paskaičiuotą kvapo koncentraciją, kadangi
pagrindinį kvapo foną formuoja Dumpių nuotekų valymo baro veikla.
Kadangi nėra duomenų apie kitų gretimybėje esančių įmonių (AB „Klaipėdos vanduo“, UAB
„Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Branda LT“) kvapų šaltinių fizinius
parametrus ir iš jų išmetamų kvapo vienetų kiekio, nėra galimybės sumodeliuoti visų įmonių
suminio kvapo sklaidos žemėlapio po PŪV įgyvendinimo. Tačiau galima prognozuoti, kad pagal
2018 m. situaciją Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos pateiktą suminio
kvapo sklaidos vertinimą, AB „Grigeo Klaipėda“ teritorijoje nustatyta kvapo koncentracija
sumažėtų 366,2 QUE/m3 kvapo vienetų ir siektų 139,07 QUE/m3, o gyvenamojoje aplinkoje
sumažėtų nuo 14 QUE/m3 iki 9,2 QUE/m3 (4,8 QUE/m3 mažiau).
Atlikus objekto PŪV metu išmetamų kvapų sklaidos aplinkos ore matematinį modeliavimą,
nustatyta, kad PŪV išmetami kvapai neviršys Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ reglamentuojamų kvapo koncentracijos
ribinių verčių (8 OUE/m3; nuo 2024 m. sausio 1 d. - 5 OUE/m3).
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2.8.6. 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.
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.

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“

Puslapis 168

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

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
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo
triukšmo
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties
pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą
triukšmą
Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos,
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai,
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos

Ekvivalentinis
garso lygis

Maksimalus
garso lygis

Paros
laikas, val.

65 dBA
60 dBA
55 dBA

70 dBA
65 dBA
60 dBA

07-19 val.
19-22 val.
22-07 val.

55 dBA
50 dBA
45 dBA

60 dBA
55 dBA
50 dBA

07-19 val.
19-22 val.
22-07 val.

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.
Akustinio triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas su planuojama ūkine veikla susijusių
`stacionarių triukšmo šaltinių ir planuojamų transporto srautų keliamu triukšmu.
Prieš pradedant vertinimo darbus buvo surinkta preliminari reikiama informacija apie esamą ir
planuojamą ūkinę veiklą ir jos artimiausią aplinką, vertinama teritorija buvo apžiūrėta tiesiogiai,
surinkti reikiami duomenys triukšmo sklaidos modeliavimui atlikti.
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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2.8.6.1. Esamos veiklos sukeliamas triukšmo lygis.

Norint įvertinti galimą triukšmo padidėjimą dėl planuojamos veiklos, reikia įvertinti esamą
triukšmo lygį teritorijoje.
Nuotekų valymo bare yra šie triukšmo šaltiniai:
Pagrindinė nuotekų siurblinė
Teritorijos centre esamame mūriniame pastate yra įrengtos nuotekų valymo procesui naudojamos
orapūtės 4 vnt. bei 2 vnt. nuotekų siurbliai ir 3 vnt. nuotekų dumblo siurbliai. Įrangos veikimo
metu dalinai triukšmas yra ekranuojamas pastato sienų.

Orapūtės 4 vnt.

Nuotekų siurbliai 2 vnt.

Dumblo siurbliai 3 vnt.

53 pav. Pagrindinės siurblinės pastate esantys triukšmo šaltiniai
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Filtrato siurblinė
Šiaurinėje teritorijos dalyje esamame mūriniame pastate yra įrengti siurbliai (2 vnt.) filtratui
susidarančiam dumblo kompostavimo aikštelėse pumpuoti/grąžinti į nuotekų valymo įrenginius.
Įrangos veikimo metu dalinai triukšmas yra ekranuojamas pastato sienų

Filtrato siurbliai 2 vnt.

54 pav. Filtrato siurblinės pastatas su jame esančiai filtrato siurbliais

Drenažo siurblinė
Šiaurinėje teritorijos dalyje esamame mūriniame pastate yra įrengti siurbliai (2 vnt.) teritorijoje
susidarančio ir surinkto paviršinio vandens pumpavimui. Įrangos veikimo metu dalinai triukšmas
yra ekranuojamas pastato sienų.

55 pav. Drenažo siurblinės pastatas su jame esančiai filtrato siurbliais
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Visi triukšmo šaltiniai objekto teritorijoje gali būti eksploatuojami bet kuriuo paros laiku, t.y.
07:00-07:00 val.
Esamas triukšmo lygis vietovėje nustatytas atlikus akustinius triukšmo matavimus esamų
įrenginių veikimo metu, rezultatų protokolai pridedami 20 tekstiniame priede. Triukšmo lygio
matavimo taškų išdėstymas parodytas 56 pav. Triukšmo matavimas buvo atliktas dienos vakaro
ir nakties periodais 4 matavimo taškuose - T1, T2, T3 ir T4. Taškai T1 ir T3 skirti esamos
veiklos triukšmo lygiui ties AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro nustatytos SAZ riba
įvertinimui. Triukšmo matavimo taškas T2 atspindi triukšmo lygį ties veiklos žemės sklypo riba
su UAB „KRATC“ eksploatuojamu regioniniu sąvartynu. Triukšmo matavimo taškas T4
parinktas objekto teritorijoje ties pagrindiniu triukšmo šaltiniu - pagrindine nuotekų siurbline ir
apibūdina Dumpių nuotekų valymo teritorijoje veikiančių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmo
lygį.

56 pav. Akustinio triukšmo matavimo taškų išdėstymo schema.
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Akustinio triukšmo matavimo rezultatai pateikti 22 lentelėje.
22 lentelė. Esamų triukšmo šaltinių sukeliamos triukšmo akustinių matavimų rezultatai
Garso slėgio lygiai, dBA
Ekvivalentinis
Maksimalus
Liekamasis
ekviv.
Ribinis1
Išmatuotas
Ribinis1
Išmatuotas
Diena (07-19 val.)
55
39,5
60
47,4
36,1
T1
Vakaras (19-22 val.)
50
28,5
55
37,1
26,0
Naktis (22-07 val.)
45
24,4
50
33,9
22,3
Diena (07-19 val.)
55
47,4
60
51,5
45,6
T2
Vakaras (19-22 val.)
50
38,6
55
47,2
36,3
Naktis (22-07 val.)
45
36,8
50
45,8
34,2
Diena (07-19 val.)
55
38,5
60
50,0
32,8
T3
Vakaras (19-22 val.)
50
22,2
55
35,1
12,7
Naktis (22-07 val.)
45
22,0
50
35,0
12,6
Diena (07-19 val.)
55
50,8
60
58,2
49,3
T4
Vakaras (19-22 val.)
50
55
49,3
50,8
55,5
Naktis (22-07 val.)
45
50
49,2
50,7
53,9
Pastabos: 1 – Ribinės ekvivalentinio ir maksimalaus triukšmo lygio vertės nustatomos vadovaujantis HN 33:2011.
Matavimų
vieta

Paros laikas

Ekvivalentinis ir maksimalus triukšmo lygis T1-T3 triukšmo lygio matavimo taškuose (ties
objekto SAZ riba arba sklypo riba) visais paros periodais neviršijo HN 33:2011 nustatytų
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.
Taške T4 nustatytas ekvivalentinio ir maksimalaus triukšmo ribinių dydžių viršijimai vakaro ir
nakties periodais. Tačiau matavimo taškas T4 yra Dumpių nuotekų valymo baro teritorijoje, šalia
pagrindinių triukšmo šaltinių, todėl HN 33:2011 nustatyti ribiniai dydžiai netaikomi.
2.8.6.2. Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltiniai
Pagrindiniai triukšmo šaltiniai planuojamos veiklos metu bus planuojamų uždengti nuotekų
valyklos talpų ozonavimo įrenginiai (orapūtės 2 vnt. ir oro kompresoriai 2 vnt.), dumblo
sausinimo įrenginiai (dekanteris) ir transportas (sunkvežimių eismas bei dumblo kompostavimo
aikštelėse dirbsiantis traktorius-krautuvas). Naujai projektuojamų stacionarių triukšmo šaltinių
skleidžiamas triukšmas bus pastovus išskyrus transportą, kadangi transportas dirbs tik dienos
periodu.

Konteineris su ozonavimo įrangos kompresoriais
Pirminio nusodinimo talpa ir išlyginamasis rezervuaras turės bendrą ozonavimo įrangos
konteinerį, kuriame įrengti kompresoriai, 2 vnt. Vadovaujantis gamintojų pateikiamais
duomenimis (žr. 21 tekstinį priedą) oro kompresoriaus skleidžiamo triukšmo galios lygis siekia 64 dBA. Oro kompresoriai (2 vnt.) bus instaliuoti ozonavimo įrangos moduliniame konteineryje,
pastatytame prie esamo siurblinės pastato (žr. 57 pav.). Konteinerio sienos sudarytos iš
profiliuotų 3 mm storio metalo lakštų. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010-04-01 įsakymu Nr.V-88 patvirtintomis
aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis, 1,27 mm
plieninės plokštės garso izoliavimo rodiklis yra 25 dBA (žr. 23 lentelę.).
Kompresoriai bus įrengti konteinerio viduje, dėl ko jo išorėje garso lygis sumažės mažiausiai 25
dB ir sieks - 39 dBA
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23 lentelė. Kai kurių akustinėms užtvaroms naudojamų medžiagų garso izoliacinės savybės.
Medžiaga

Lengvojo betono blokelis (200 x 200 x 405 mm)
Tankusis betonas
Lengvasis betonas
Lengvasis betonas
Plytos/mūras
Galvanizuotas plienas (18)
Galvanizuotas plienas (20)
Galvanizuotas plienas (22)
Galvanizuotas plienas (24)
Aliuminis
Aliuminis
Aliuminis
Mediena
Mediena
Mediena
Fanera
Fanera
Beskeveldris stiklas, tripleksas
Organinis stiklas
Polikarbonatas (PC)
Polimetilmetaakrilatas (PMMA)

Plokštės
storis,
mm

Svorio
apkrova,
kg/m2

Garso
izoliacija,
dBA

200
100
150
100
150
1,27
0,95
0,79
0,64
1,59
3,18
6,35
12
25
50
12
25
3,18
6
8–12
15

151
244
244
161
288
10
7,3
6,1
4,9
4,4
8,8
17,1
8,3
16,1
32,7
8,3
16,1
7,8
7,3
10–14
18

34
40
39
36
40
25
22
20
18
23
25
27
18
21
24
20
23
22
22
30–33
32

Pastaba: pateikta vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2010-04-01 įsakymu Nr.V-88 patvirtintomis aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir
priežiūros rekomendacijomis.

57 pav. Ozonavimo įrangos konteineris su kompresoriais prie siurblinės pastato (Dumpių
nuotekų valymo įrenginiai)
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Ozonavimo įrangos orapūtės
Pirminio nusodinimo talpa ir išlyginamasis rezervuaras turės atskirus ozono reaktorius, kurių
kiekviename triukšmą skleis ventiliatorius (orapūtė) 1 vnt. Vadovaujantis gamintojų pateikiamais
duomenimis (žr. 21 tekstinį priedą), orapūtės skleidžiamo triukšmo galios lygis siekia - 76 dB.

58 pav. Ozono reaktorius su orapūte (Dumpių nuotekų valymo įrenginiai)

Dumblo sausinimo įrenginiai
Dumblo sausinimo metu triukšmą skleis tik modulinio konteinerio viduje instaliuotas dekanteris
(išcentrinis sausintuvas), kurio sukeliamo garso galios lygis siekia iki 82 dBA (žr. 21 tekstinį
priedą). Kadangi dekanteris bus įrengtas konteinerio viduje uždaroje stoginėje, išorėje jo
skleidžiamas triukšmo galios lygis sumažės mažiausiai 25 dBA ir sieks 57 dBA.
Transporto skleidžiamas triukšmas
Skaičiuojama, kad maksimaliai į teritoriją dienos periodu atvyks iki 10 vnt. per valandą sunkiojo
transporto priemonių išvešiančių kompostą iš dumblo kompostavimo aikštelių. Taip pat
numatoma 1 vnt. per valandą sunkiojo transporto išvešiančio sausintą dumblą iš dumblo
sausinimo įrenginių kitiems atliekų tvarkytojams. Skaičiuojant triukšmo sklaidą priimta, jog viso
į teritoriją maksimaliai per valandą atvyks iki 11 sunkiojo transporto priemonių. Taip pat
kompostavimo ir atliekų laikymo aikštelėje dirbs traktorius su frontaliniu kaušu, kuris pakrovinės
kompostą ar laikomą dumblą į transporto priemones.
2.8.6.3. 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).
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-

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 triukšmą buvo priimtos tokios sąlygos:
-

oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%;

-

triukšmo slopinimas – planuojamos užstatymo teritorijos dangų absorbcinės
charakteristikos neįvertintos.

-

įvertintas planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltinių darbo režimas.

Skaičiuojant triukšmo sklaidą ozonavimo įrenginių orapūtės (2 vnt.) vertinamos kaip taškiniai
triukšmo šaltiniai, kurių sukeliamas garso galios lygis - 76 dB.
Oro valymo įrenginių modulinio konteinerio (su instaliuotais oro kompresoriais, 2 vnt.)
skleidžiamas triukšmas vertinamas kaip viso konteinerio (erdvinis triukšmo šaltinis)
skleidžiamas triukšmas - 39 dBA.
Dumblo sausinimo įrenginių (dekanterio) uždaros stoginės su moduliniu konteineriu (kuriame
įrengtas dekanteris) skleidžiamas triukšmas vertinamas kaip viso statinio (erdvinis triukšmo
šaltinis) skleidžiamas triukšmas - 57 dBA.
Teritorijoje važinėsiančio transporto eismo keliamas triukšmas, vertinamas kaip linijiniai
triukšmo taršos šaltiniai. Sunkiajam transportui: eismo intensyvumas - 11 vnt. per valandą
(pirmyn ir atgal 22 vnt.), triukšmo galios lygis - 80 dBA, važiavimo greitis teritorijoje - 20 km/h.
Dumblo laikymo ir kompostavimo aikštelėse dirbsiančio traktoriaus teritorija vertinama kaip
plotinis triukšmo šaltinis, kuro triukšmo galios lygis - 78 dBA (žr. 21 tekstinį priedą).
Planuojamoje esantys pastatai bus kaip tam tikri triukšmo sklaidos barjerai, kad būtų gauti
tikslesni akustinio triukšmo modeliavimo duomenys, jie įvertinti ir modelyje. Bendras statinių
aukštingumas, ir triukšmo taršos šaltinių išsidėstymas teritorijoje pateiktas 59 pav.
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59 pav. Bendras vertinamos teritorijos erdvinis vaizdas
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Pagal Direktyvą 2002/49/EB į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: Ldienos,
Lvakaro, Lnakties ir Ldvn, 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.
4. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) – triukšmo sukelto dirginimo rodiklis.
Prognozuojami triukšmo lygiai
Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygio įvertinimui buvo atlikti skaičiavimai - apskaičiuotas
planuojamos veiklos teritorijoje numatomu stacionarių ir mobilių (transporto) triukšmo taršos
šaltinų keliamas triukšmo lygis.
Sklaidos žemėlapyje pateikiamos triukšmo lygių izolinijos 5 dB intervalu, bei triukšmo lygiai
konkrečiuose receptoriuose - 5 taškuose:
 T1 ir T3 - SAZ teritorijos riba esanti arčiausiai triukšmo šaltinių;
 T2- ties žemės sklypo riba, esančia arčiausiai triukšmo šaltinių;
 T4 - objekto teritorijoje prie taršos šaltinių;
 T5 - artimiausia gyvenamoji aplinką (270 m nuo PŪV teritorijos).
Siekiant įvertinti triukšmo lygį po planuojamos veiklos įgyvendinimo, prie akustinio triukšmo
matavimų metu nustatytų esamų triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo verčių (matavimų taškai
T1-T4), pridedami planuojamų taršos šaltinių skleidžiami triukšmo lygiai, kurie nustatyti
sklaidos skaičiavimais (skaičiavimo taškai T1-T4). Planuojamų taršos šaltinių skleidžiamo
triukšmo sklaidos žemėlapis pateiktas 11 grafiniame priede.
Esamo ir planuojamų triukšmo šaltinių suminis triukšmo lygis (LS) apskaičiuojamas pagal
sekančią formulę, nurodytą International standard ISO 9613-2 „Acoustics – Attenuation of sound
during propagation outdoors – Part 2: General method of calculation“ (ISO 9613-2 Akustika.
Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas):



L S  10  log 110 0,1Li

kur

n



n – bendras atskirai sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis;
Li – šaltinio triukšmo galios lygis (L, dBA).

24 lentelėje pateikti suminio triukšmo lygio skaičiavimai receptorių taškuose.
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24 lentelė. Suminio triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai
Ribinė
vertė
Matavimų vieta

T1
(Šiaurinė SAZ riba)
T2
(Vakarinė teritorijos riba)
T3
(Pietinė SAZ riba)
T4
(Objekto teritorijos ties
taršos šaltiniais)
T5
(Gyvenamoji aplinka)

Paros laikas
Diena (07-19 val.)
Vakaras (19-22 val.)
Naktis (22-07 val.)
Diena (07-19 val.)
Vakaras (19-22 val.)
Naktis (22-07 val.)
Diena (07-19 val.)
Vakaras (19-22 val.)
Naktis (22-07 val.)
Diena (07-19 val.)
Vakaras (19-22 val.)
Naktis (22-07 val.)
Visi paros periodai
(0-24 val.)

55
50
45
55
50
45
55
50
45
55
50
45
45

Ekvivalentinis triukšmo lygis - dBA,
Esamų šaltinių
Stacionarūs ir
Suminis
sukeliamas triukšmas
mobilūs PŪV
triukšmo
nustatytas matavimų taršos šaltiniai (žr.
lygis
metu (žr. 22 lentelę)
11 grafinį priedą)
39,5
39,7
28,5
26,3
30,5
24,4
29,9
47,4
47,4
38,6
22,8
38,7
36,8
37,0
38,5
38,5
22,2
17,2
23,4
22,0
23,2
50,8
51,5
43,5
50,8
51,5
50,7
51,5
-

16,0

-

Iš suminio (esamų ir planuojamų taršos šaltinių) triukšmo lygio skaičiavimų rezultatų matyti, kad
PŪV metu triukšmo lygis ant SAZ ribų sieks dienos metu iki 39,7 dBA, vakaro metu - 30,5 dBA,
nakties metu - 29,9 dBA. Vertinant triukšmo poveikį vadovaujantis atliktais skaičiavimais, PŪV
keliamas triukšmas ties esamos SAZ ribomis neviršys HN 33:2011 nustatytų didžiausių
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių dienos, vakaro ir nakties periodais.
Už 270 m esančioje artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (esančioje už SAZ ribų) PŪV
sukeliamas garso lygis sieks 16,0 dBA, todėl nuo planuojamų triukšmo šaltinių sklindantis
triukšmas esamą triukšmo foninį lygį įtakos minimaliai.
Taške T4 nustatytas ekvivalentinio triukšmo ribinių dydžių viršijimai vakaro ir nakties periodais.
Tačiau matavimo taškas T4 yra Dumpių nuotekų valymo baro teritorijoje, šalia pagrindinių
triukšmo šaltinių, todėl HN 33:2011 nustatyti ribiniai dydžiai netaikomi.
Triukšmo sklaidos skaičiavimo išvados

Akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimas buvo atliktas planuojamai ūkinei veiklai įvertinant
PŪV metu keliamą triukšmą nuo stacionarių triukšmo šaltinių bei susidarančių transporto srautų.
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 dienos (Ldiena), vakaro
(Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) metu taikomų gyvenamajai teritorijai (vertinant stacionarių šaltinių
triukšmą ir transporto srautų sukeliamą triukšmą) pagal HN33:2011. Gyvenamoji aplinka nuo
ūkinės veiklos vietos yra gana toli (270 m), todėl PŪV neturės įtakos garso slėgio lygių
padidėjimui artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir nepablogins gyvenamosios aplinkos
kokybės bei gyventojų sveikatos.
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2.8.7. 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 AB „Grigeo Klaipėda“ planuojama ūkinė veikla (Dumpių nuotekų valymo įrenginių
modernizacija) darys teigiamą poveikio visuomenės sveikatai, lyginant su buvusiu poveikiu:


Įgyvendinus PŪV (uždengus nuotekų valymo talpas ir įrengus ozonavimo sistemą) iš
pirminio nuotekų nusodinimo talpos ir išlyginamojo rezervuaro į aplinkos orą išmetamų
kvapiųjų medžiagų kiekis sumažės 95 %. O atsisakius dumblo kompostavimo esamose
aikštelėse išmetamo kvapo vienetų kiekis sumažėja 77034,28 OUE/s. Atlikus kvapo
sklaidos modeliavimą nustatyta, jog esamos situacijos metu didžiausia apskaičiuota kvapo
koncentracija siekia - 388,8 OU/m3, o PŪV metu ji sumažėja iki 22,6 OUE/m3
(fiksuojamas sumažėjimas - 366,2 OU/m3). Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje kvapo
koncentracija sumažėja nuo 6 iki 1,2 OU/m3.



Įvertinus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatus ir teršalų pažemio
koncentracijas aplinkos ore, nustatyta, kad už Dumpių nuotekų valymo baro esamos SAZ
ribos ir gyvenamojoje aplinkoje, oro teršalų koncentracija aplinkos ore neviršys ribinių
verčių. Šiame planavimo etape aplinkos oro teršalų sklaida atlikta nevertinant PŪV metu
planuojamų įdiegti išmetamo oro valymo įrenginių efektyvumo. Atskirų teršalų išvalymo
laipsnio šiame etape nėra galimybės nustatyti. Pradėjus eksploatuoti ozonavimo įrenginius ir
nusistovėjus pastoviam darbiniam nuotekų valymo režimui, į aplinkos orą išmetamų teršalų
kiekis bus mažesnis nei vertintas PAV ataskaitoje. Tad įgyvendinus PŪV bus mažinama
aplinkos oro teršalų koncentracijos gyvenamojoje aplinkoje.



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.

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 AB „Grigeo Klaipėda“
PŪV
sprendinius,
planuojama
veikla
darys
teigiamą
poveikį
artimiausiai
gyvenamajai/visuomeninei aplinkai, lyginant su buvusiu poveikiu.
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2.8.8. 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.
Dumpių nuotekų valymo barui 2018 m. buvo įvykdytos poveikio visuomenės sveikatos
vertinimo procedūros, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2018-04-06 sprendimu (3-11
14.3.4 E)BSV-9003 buvo nustatytos SAZ ribos (žiūr. 18 tekstinį priedą).
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.
Šios ataskaitos tikslas kompleksiškai įvertinti PŪV poveikį visuomenės sveikatai ir atsižvelgiant
į rezultatus nustatyti ar reikalinga tikslinti SAZ ribas, kurios nustatytos 2018 m. vykdytų PVSV
procedūrų metu. AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo baro 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. Atlikus
skaičiavimus ribinių taršos verčių izolinijos telpa į esamas Dumpių nuotekų valymo baro SAZ
ribas. Todėl SAZ ribas galima formuoti paliekant pagal 2018 m. atliktų PVSV procedūrų metu
nustatytas SAZ ribas. SAZ plotas 67,9214 ha (žr. 18 tekstinį priedą).
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2.9. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 nutarimu Nr. 913 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004-08-17 nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos,
likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 109-4159; aktuali
redakcija) bei 1996-12-16 Europos Tarybos direktyva 96/82/EB „Dėl stambių, su pavojingomis
medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės“ ir 2003-12-16 Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2003/105/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/82/EB „Dėl didelių, su
pavojingomis medžiagos susijusių avarijų pavojaus kontrolės“, objektas neatitinka kriterijų ir
nepriskiriamas prie pavojingų. PŪV PAV ataskaitoje rizikos analizė ir jos vertinimas nėra
nagrinėjami.
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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 AB „Grigeo
Klaipėda“ nuotekų valymo veikla, 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 (Dumpių nuotekų valymo įrenginių modernizacija) visai nebūtų
vykdoma. PAV ataskaitoje kaip nulinė alternatyva apibūdinta esama (foninė) aplinkos būklė.
Alternatyva A - planuojama ūkinė veikla - esamų Dumpių nuotekų valymo įrenginių
modernizacija, įrengiant naujas aplinkos oro taršos ir kvapų poveikio mažinimo priemones uždengiamos esamos nuotekų valymo įrenginių talpos su integruota kvapo ir oro teršalų
mažinimo (ozonavimo) sistema bei įdiegiami dumblo sausinimo įrenginiai (dekanteris),
kurie leistų atsisakyti kvapus išskiriančio dumblo kompostavimo proceso esamose dumblo
kompostavimo aikštelėse.
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 vykdoma Dumpių
nuotekų valymo baro modernizacija įdiegiant poveikio mažinimo priemones, 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. Atsižvelgiant
į tai, kad nulinės alternatyvos atveju (nediegiamos poveikio mažinimo priemonės) liktų gana
prasta esama kvapų padėtis Dumpių k. ir aplinkinėse teritorijose, ši alternatyva būtų nepriimtina.
Todėl prioritetas teikiamas alternatyvai A.
Alternatyvos A pirminiai techniniai bei technologiniai sprendiniai nagrinėti ir apspręsti prieš
projektiniuose sprendiniuose, pasirenkant PŪV technologiją. Pasirinkti optimaliausi
technologiniu požiūriu techniniai sprendiniai. Dumpių nuotekų valymo baro modernizacijos
metu suprojektuota technologija ir įranga atitinka LR ir ES standartų reikalavimus bei Aplinkos
apsaugos agentūros 2020-05-27 paskelbtas kvapų valdymo rekomendacijas - Rekomendacijos
kvapų, išsiskiriančių vykdant tam tikras ūkines veiklas, valdymui (toliau - Rekomendacijos).
Rekomendacijos parengtos pagal Europos Sąjungos informacinius dokumentus dėl geriausių
prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB) ir išvadas dėl GPGB, kuriuos galima taikyti
atsižvelgiant į ūkinės veiklos rūšį, tame tarpe ir nuotekų valymą.
Atsižvelgiant į Rekomendacijose apžvelgtas nuotekų valyklose galimas kvapų valdymo
priemones (kvapų šalinimo / mažinimo techninės, technologinės, cheminės ir biologinės
priemonės), pateikiamos kaip galimos PŪV technologinės alternatyvos:
 Kuo labiau sumažinti nuotekų ir dumblo išbuvimo trukmę surinkimo ir laikymo
sistemose, ypač anaerobinėmis sąlygomis;
 Cheminis apdorojimas. Naudoti chemines priemones kvapiesiems junginiams suardyti
arba jų formavimuisi sumažinti. Naudojant cheminius junginius, galima kontroliuoti
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kvapus nuotakyno vamzdynuose ir siurblinėse. Siekiant sustabdyti kvapiųjų junginių
susidarymą, naudojami oksidatoriai (kalio permanganatas, vandenilio peroksidas, natrio
hipochloritas, chloras ar chloro dioksidas), druskos (geležies chloridas, geležies sulfatas)
ir jų junginiai.
 Aerobinio apdorojimo optimizavimas gali apimti:
-

deguonies kiekio kontrolę;

-

dažną aeravimo sistemos techninę priežiūrą;

-

grynojo deguonies naudojimą;

-

išplūdų pašalinimą iš rezervuarų;

 Nuotekų ar dumblo surinkimo ir valymo įrenginių apgaubimas (uždengimas), kad
išsiskiriančias dujas (kvapiuosius junginius) būtų galima surinkti ir išvalyti;
 Valymas galutinio išleidimo vietoje gali apimti:
– biologinį valymą (taikomas tik tiems junginiams, kurie lengvai tirpsta vandenyje ir
galima lengvai pašalinti biologinėmis medžiagomis);
– šiluminį oksidavimą19 (paprastai naudojamas tik labai stiprių ir sunkiai išvalomų
kvapų šalinimui, pvz., iš terminio dumblo kondicionavimo įrenginių);
 Švitinimas (ultravioletinis dezinfekavimas).
PŪV pasirinktos technologijos
PŪV metu pasirinkti optimaliausi technologiniu požiūriu ir efektyviausi techniniai sprendiniai
atitinkantys rekomendacijas:


Kuo labiau sumažinti nuotekų ir dumblo išbuvimo trukmę. Siekiant sudaryti
galimybes nuotekų valykloje susidarantį nuotekų dumblą lengviau panaudoti
galutiniam realizavimui (be kompostavimo), atsisakyti atviro dumblo kompostavimo
poreikius ir sumažinti iš nuotekų dumblo kompostavimo aikštelių išsiskiriančių kvapų
emisiją, Bendrovė numato įrengti dumblo mechaninio sausinimo įrenginius
(dekanterį). Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį) numatoma, jog visas
susidarysiantis ir nusausintas dumblas pagal sutartis bus perduodamas kitiems atliekų
tvarkytojams. PŪV metu bus atsisakyta dumblo kompostavimo aikštelėse, paliekant
tik 2 (iš esamų 24 vnt.) aikšteles (Nr. 1 ir 9) laikinam dumblo saugojimui. Plačiau
pateikta PAV ataskaitos 1.3.3. punkte „Atliekos“.



Nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių apgaubimas. PŪV metu bus uždengiamos
esamos nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos. Uždengus
talpas bus sulaikytas pasklidas kvapų išsiskyrimas į aplinką. Plačiau pateikta PAV
ataskaitos 2.8.5.3. punkte „PŪV kvapo mažinimo priemonės“.



Valymas galutinio išleidimo vietoje. Uždengus išlyginamojo rezervuaro ir pirminio
nusodinimo talpas iš jų surinktas užterštas oras bus valomas ozonatoriuose, o esami
neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (išlyginamasis rezervuaras ir pirminio
nusodinimo talpa), bus panaikinti. Plačiau pateikta PAV ataskaitos 2.8.5.3. punkte
„PŪV kvapo mažinimo priemonės“.

Atsižvelgiant į kvapo sklaidos skaičiavimų rezultatus darytina išvada, jog pasirinktos priemonės
yra efektyvios, siekiant sumažinti iš esamų nuotekų valymo įrenginių išsiskiriančius kvapus ir
pagerinti esamą situaciją Dumpių k. ir gretimose teritorijose - esamos veiklos metu (nulinė
alternatyva) apskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija siekia - 388,8 OU/m3, o PŪV metu ji
sumažėja iki 22,6 OUE/m3 (fiksuojamas sumažėjimas - 366,2 OU/m3).
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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.
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.
Planuojamos veiklos vykdytojas taršos leidimą (kartu ir ūkio subjekto aplinkos monitoringo
programą) privalo atnaujinti prieš ūkinės veiklos vykdymo pradžią. Taigi šiame projekto
rengimo etape, t.y. PAV ataskaitos rengimo metu ruošiami tik ūkio subjekto aplinkos
monitoringo metmenys Dumpių nuotekų valymo baro išmetamų teršalų stebėsenai.
Ūkio subjekto aplinkos monitoringo metmenys

Pagal Nuostatų 5 punktą išskiriamos šios ūkio subjektų aplinkos monitoringo rūšys:
 ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas;
 ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas;
 ūkio subjektų poveikio aplinkos oro kokybei (poveikio aplinkai) monitoringas;
 ūkio subjektų aplinkos radiologinis monitoringas
 ūkio subjektų seisminių įvykių monitoringas.
2.11.1. Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas

Vadovaujantis Nuostatų 6 punktu, ūkio subjektas neeksploatuos įrenginių ar nevykdys veiklų,
kurioms būtų privalomas technologinių procesų monitoringas. Todėl Technologinių procesų
monitoringo vykdymui nėra kriterijų.
2.11.2. Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas

Vadovaujantis Nuostatų 7.1, 7.2, 7.4 ir 7.5 punktais, ūkio subjekto vykdoma ūkinė veikla atitinka
minėtuose punktuose nurodytus kriterijus, todėl veiklos vykdytojui privalomas taršos šaltinių su
nuotekomis išleidžiamų ir į aplinkos orą išmetamų teršalų monitoringas.
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2.11.2.1. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas

Vadovaujantis Nuostatų 7.1 punktu, objektui reikalinga vykdyti taršos šaltinių išmetamų į
aplinkos orą teršalų monitoringą.
Kontroliuotinų teršalų išrinkimas
Taršos šaltinių teršalų monitoringo būtinumas ir dažnumas nustatomas vadovaujantis Nuostatų 1
priedo 4 punktu, kontroliuotini tik tie ūkio subjekto aplinkos oro teršalai, kurių pavojingumo
rodiklis (toliau - TPR) yra ≥10.

TPR apskaičiavimo formulė:
TPR = (Mm/RV)a,
čia:
Mm - suminis teršalo išmetimas iš visų taršos šaltinių (maksimaliai galimas), tonomis
per metus;
RV - teršalo (išskyrus kietąsias daleles) paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė
(išreikšta mg/m3), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai Aplinkos oro užterštumo
sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu,
švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640, (toliau šiame punkte – ES normos), arba
Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše
ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582, (toliau šiame punkte - Nacionalinės normos).
Jei teršalui nustatyta nacionalinė norma, tačiau nenustatyta paros ribinė vertė,
TPR nustatymui taikoma 50 % pusės valandos ribinės vertės dydžio. Jei teršalui
nustatyta ES norma, tačiau nenustatyta paros ribinė vertė, TPR nustatymui
taikoma metinė ribinė ar siektina vertė arba paros 8 valandų maksimalaus vidurkio
ribinė ar siektina vertė.
a - pastovus dydis, priklausantis nuo išmetamo į aplinkos orą teršalo grupės, nurodytos
Apmokestinamų teršalų sąrašo ir grupių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53, II skyriuje. I grupės teršalo
pastovus dydis „a“ lygus 1,7; II – 1,3; III –1,0; IV – 0,9, o azoto oksidų (kaip
azoto dioksido) – 1,3, ; sieros dioksido – 1,0; dulkių (kietųjų dalelių) – 0,9;
vanadžio pentoksido –1,7.
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25 lentelė. Teršalų pavojingumo rodikliai (TPR)

Teršalas
1
Acto rūgštis
Akroleinas
Amoniakas
Etanolis
Sieros vandenilis
Formaldehidas
LOJ

Mm

RV

a

TPR

2

3

4

5

0,1115
0,1121
0,3775
0,1620
0,2020
0,0563
0,0150

0,06
0,03
0,04
0,7
0,004
0,01
1,5

1,0
1,3
0,9
0,9
1,3
1,3
0,9

1,9
5,5
7,5
0,3
163,8
9,5
0,04

Kontroliuotini
teršalai, kurių TPR
≥10
6
Kontroliuotinas
-

Vadovaujantis aukščiau pateikta lentele, nenuolatinio matavimo būdu monitoringas turės būti
vykdomas tik sieros vandenilio, nes teršalo pavojingumo rodiklis yra didesnis už 10.
Taršos šaltinių kategorijų nustatymas
Visi ūkio subjektų taršos šaltiniai skirstomi į pirmąją ir antrąją kategoriją pagal kiekvieną iš
atitinkamo taršos šaltinio išmetamą teršalą:

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus pirmajai kategorijai
priskiriami taršos šaltiniai,
jei Cm/RV >0,5,
kai M/(RV ×H) >0,01,
ir taršos šaltiniai, turintys valymo įrenginius, kurių vidutinis valymo efektyvumas didesnis kaip
85 %,
jei (Cm/ RV) >0,1,
kai M/( RV ×H) >0,002,
čia:
Cm – teršalo didžiausia koncentracija aplinkos ore, mg/m3, esant nepalankioms
meteorologinėms sąlygoms, pagal taršos sklaidos skaičiavimus;
RV – teisės aktuose nustatyta pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė,
mg/m3. Jei teisės aktuose nėra nustatytos pusės valandos ribinės aplinkos oro
užterštumo vertės, tuomet taikoma paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė.
M – maksimaliai galimas išmetamas teršalo kiekis iš šaltinio, g/s;
H – taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m. Esant H<10 m, skaičiuojama kaip
H=10 m;
Antrajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai, neatitinkantys pirmosios kategorijos taršos
šaltinių kriterijų.
Teršalų, išmetamų iš taršos šaltinio, kuris pagal tą teršalą yra priskirtas pirmajai kategorijai,
monitoringas vykdomas tolygiai paskirsčius 4 kartus per metus, atliekant pakankamą matavimų
ir/ar mėginių paėmimo skaičių.
Teršalų, išmetamų iš taršos šaltinio, kuris pagal tą teršalą yra priskirtas antrajai kategorijai,
monitoringas vykdomas ne rečiau kaip 1 kartą per metus.
Slėginės nuotekų transportavimo linijos nuorintojų, nuotekų valymo baro stacionarių oro taršos
šaltinių schemos pateiktos 7 grafiniame priede.
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26 lentelė. Taršos šaltinių kategorijų nustatymas
Taršos šaltinio Taršos šaltinio aukštis
Nr.
nuo žemės paviršiaus, H
1

2

044
045
046
047
048
049
050

10
10
10
10
10
10
10

Teršalo pavadinimas
3

Sieros vandenilis
Sieros vandenilis
Sieros vandenilis
Sieros vandenilis
Sieros vandenilis
Sieros vandenilis
Sieros vandenilis

4

5

Cm, 1
mg/m3
6

0,03430
0,03430
0,03430
0,03430
0,03430
0,00443
0,00443

-

0,0034
0,0034
0,0034
0,0034
0,0034
0,0034
0,0034

Max. išmetamas
Valymo
teršalo kiekis, g/s;
efektyvumas, %

Pastaba: 1 - pateikta vadovaujantis sklaidos skaičiavimo rezultatais (žr. 15 lentelę).
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RV,
mg/m3
7

Cm/RV

M/(RV × H)

Šaltinio
kategorija

8

9

10

0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008

0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42

0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,05
0,05

II
II
II
II
II
I
I

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

2.11.2.2. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas

Vadovaujantis Nuostatų 7.1, 7.2, 7.4 ir 7.5 punktais, ūkio subjekto vykdoma ūkinė veikla atitinka
minėtuose punktuose nurodytus kriterijus, todėl veiklos vykdytojui privalomas taršos šaltinių su
nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas.
Su nuotekomis išleidžiamų teršalų (parametrai) nustatyti vadovaujantis Nuotekų tvarkymo
reglamento reikalavimais.
Nuotekų valymo baro nuotekų išleistuvo, mėginių paėmimo vietos pažymėtos planuose 2 grafiniame
priede.
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27 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas
Išleistuvo Išleidžiamų
Nustatomi teršalai
kodas1
nuotekų
(parametrai) 2
debitas, kodas
pavadinimas,
m3/d
matavimo vnt.
1

2

3
1003

3100

BDS7

1005
1201
1203
1004

ChDS
Bendras azotas
Bendras fosforas
Skendinčios
medžiagos

1001

Temperatūra

4005
Išleistuvas
Nr. 2 9

4

9012
1108
1105
1112
4008
4009
2303
2304
2301
9003

pH

Planuojamas
matavimo
metodas3
5
LST EN ISO 58151:2019
LST ISO 6060:2003
LST EN 25663-2000
LST EN ISO 6878:2004
LST EN 872:2005

Mėginių
ėmimo
vieta4

Nuotekų
Vandens Mėginių Mėginių Mėginių
valymo
šaltinio ėmimo
ėmimo
tipas
įrenginio
kodas6 dažnumas7 būdas
kodas5 ir
pavadinimas
6
7
8
9
10
11
Siurblinės pastate
3210004
Kartą Automatinis Paros
ant slėginio nuotekų Biologiniai
per
vidutinis
išleidimo vamzdžio
NVĮ
mėnesį
Ø225

Debito
matavimo
būdas
12
Automatinis

Debito
matavimo
prietaisai
13
Siemens
Sitrans FM
MAG
5100W /
MAG6000
CT

LST EN ISO
10523:2012
LST ISO 11083:2003

Chromasšešiavalentis
USEPA 8061A
Dibutilftalatas
LST EN 26777:1999
Nitritai
LST EN ISO 6878:2004
Fosfatai
LST ISO 7150-1:1998
Amonio jonai
CSN EN ISO 17852
Gyvsidabris
CSN EN ISO 17294-2
Kadmis
Benzo(b)fluoroantenasUS EPA 8270
Benzo(g, h, i)
US EPA 8270
perilenas
US EPA 8270
Antracenas
Di(2-etilheksil)
USEPA 8061A
ftalatas (DEHP)

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 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.
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8
Jeigu 2 metus nuotekų užterštumo lygis atitinka taršos leidime nustatytus reikalavimus, vėlesniais metais pakanka imti mėginius kartą per mėnesį. Tačiau jei vienas iš mėginių neatitinka nuotekų užterštumo normų, toliau
mėginiai turi būti imami ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.
9
- bus nustatyta/patikslinta sudarius nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ (kai bus įrengta nuotekų transportavimo slėginė linija nuo Dumpių nuotekų valymo įrenginių iki AB
„Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų.
.
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2.11.3. Poveikio aplinkos kokybei monitoringas

Sąlygos, reikalaujančios vykdyti poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringą (pagal
Nuostatų II skyriaus reikalavimus
Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas
Vadovaujantis Nuostatų 8.1 punkto reikalavimais, ūkio subjektui vykdyti poveikio aplinkos oro
kokybei monitoringą nėra kriterijų.
Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringo reikalingumo skaičiuotė
Remiantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8.1.1 punktu, poveikio aplinkos oro kokybei
monitoringą turi vykdyti:
„ūkio subjektai, kurių vykdomos veiklos metu išmetami teršalai, nurodyti Teršalų, kurių kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo
vertėse, o veiklos metu vieno iš į aplinkos orą išmetamų teršalų pavojingumo rodiklis (TPR),
apskaičiuotas Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 3 punkte nustatyta tvarka, yra
didesnis nei 104 arba to teršalo koncentracija, apskaičiuota modeliavimo būdu (be foninio aplinkos
oro užterštumo), viršija mažiausio vidurkinimo laikotarpio ribines aplinkos oro užterštumo vertes,
nustatytas žmonių sveikatos apsaugai, nurodytas Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse“;
28 lentelė. Teršalams, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus:
Teršalo pavadinimas

1
Acto rūgštis
Akroleinas
Amoniakas
Etanolis
Sieros vandenilis
Formaldehidas
LOJ

TPR

2
1,9
5,5
7,6
0,3
164,3
9,5
0,04

Modeliavimo būdu
paskaičiuota
koncentracija 1,
mg/m3
3
0,00185
0,00199
0,0028
0,0022

0,0034
0,00122
0,0011

Ribinė 0,5 val. aplinkos oro
užterštumo vertė

4
0,2
0,03
0,2
1,4
0,008
0,1
1,0

Kontroliuotini
teršalai, kai TPR >
104 arba reikšmės 3
stulpel. > 4 stulp.
5
-

Pastabos:
1
- maksimali koncentracija aplinkos ore nustatyta vadovaujantis teršalų sklaidos rezultatais (žr. 15 lentelę)

Remiantis TPR paskaičiavimu (žr. 1 lentelę) teršalų TPR yra mažesnis nei 104, o jų maksimalios
koncentracijos aplinkos ore neviršija mažiausio vidurkinimo laikotarpio ribines aplinkos oro
užterštumo vertes todėl neprivaloma vykdyti teršalų monitoringą aplinkoje.
Poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas
Vadovaujantis Nuostatų 8.2 punkto reikalavimais, ūkio subjektui vykdyti poveikio paviršiniam
vandeniui monitoringą nėra kriterijų. Nuotekos į gamtinę aplinką neišleidžiamos.
Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas
AB „Grigeo Klaipėda“ vykdo požeminio vandens monitoringo programa 2017-2021 metams.
Programa patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos 2018-12-15 raštu Nr.(6)-1.7-6173 bei suderinta su
Aplinkos apsaugos agentūra (žr. 11 tekstinį priedą).
Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringas
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Vadovaujantis Nuostatų 8.4 punkto reikalavimais, ūkio subjektui vykdyti poveikio drenažiniam
vandeniui monitoringą nėra kriterijų.
Poveikio dirvožemiui monitoringas
Vadovaujantis Nuostatų 8.5 punkto reikalavimais, ūkio subjektui vykdyti poveikio dirvožemiui
monitoringą nėra kriterijų.
Poveikio biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui monitoringas
Vadovaujantis Nuostatų 8.6 punkto reikalavimais, ūkio subjektui vykdyti poveikio biologinei
įvairovei ir kraštovaizdžiui monitoringą nėra kriterijų.
Seisminių įvykių monitoringas
Vadovaujantis Nuostatų 82 punkto reikalavimais, ūkio subjektui vykdyti seisminių įvykių
monitoringą nėra kriterijų.
Prieš pradedant vykdyti PŪV, bus rengiama paraiška TIPK leidimui gauti, kurioje, vadovaujantis
Nuostatais, bus parengta ir pateikta aplinkos monitoringo programa. Pagal PŪV pobūdį svarbiausi
aplinkos komponentai, kurių apsaugai turi būti skiriamas didžiausias dėmesys ir prevencinės
priemonės yra: aplinkos oras, vanduo ir požeminis vanduo.
2.11.4. Kvapų monitoringas

Atlikus kvapų sklaidos aplinkos ore matematinį modeliavimą ribinių verčių gyvenamai aplinkai
viršijimas nenustatytas. Efektyviam ūkinės veiklos sukeliamų kvapų vertinimui pradėjus PŪV bus
taikoma papildoma stebėsenos priemonė: aplinkos oro taršos kvapais monitoringas, nurodant
stebėjimų dažnį:
Įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas veiklas, nuo jų vykdymo pradžios aplinkos oro taršos
kvapais stebėsena planuojamame taršos šaltiniuose (Nr. 049 ir 050) - 1 k. metuose.
.
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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.
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:
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 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 1 tekstiniame priede.
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA
5 SKYRIUS. PAV ATASKAITOS SANTRAUKA
Planuojama ūkinė veikla

AB „Grigeo Klaipėda“ veiklos pobūdis - popieriaus ir/ar kartono gamybą. Pagrindinė produkcija yra
litlaineris ir fliutingas - žaliava gofruoto kartono gamybai. Gamybinė veikla vykdoma adresu
Nemuno g. 2, Klaipėda. Su gamybine veikla, vykdoma Nemuno g. 2, Klaipėdoje, veikla glaudžiai
susijusi gamybinių nuotekų valymo įrenginių veikla, kuri iki 2020-01-07 buvo vykdoma Klaipėdos
apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) metu AB „Grigeo Klaipėda“ siekiant sumažinti į aplinkos
orą išsiskiriančių teršalų ir kvapų kiekį, planuoja modernizuoti esamus Dumpių nuotekų valymo
įrenginius. PŪV metu bus uždengiamos Dumpių nuotekų valymo įrenginių esamos nuotekų
išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos ir įrengiama ozonavimo (valymo) sistema.
Siekiant susidarantį nuotekų dumblą lengviau panaudoti galutiniam realizavimui (be kompostavimo),
žymiai sumažinant atviro dumblo kompostavimo poreikius ir sumažinti iš nuotekų dumblo
kompostavimo aikštelių išsiskiriančių kvapų emisiją, Bendrovė numato įrengti dumblo mechaninio
sausinimo įrenginius (dekanterį). Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius, visas susidarysiantis ir
nusausintas dumblas pagal sutartis bus perduodamas kitiems atliekų tvarkytojams.
Veiklos vykdymo etapai ir sąsaja su kitomis planuojamomis veiklomis

Etapai
I
II
III

Darbo pavadinimas
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas
Statyba
Eksploatacija

Planuojamas
įvykdymo terminas
2021 m. I ketvirtis
2021 m. II ketvirtis
2021 m. II ketvirtis

PAV ataskaitoje kompleksiškai vertinamos visos nuotekų tvarkymo sistemos dalys:
 esamos14 km ilgio slėginės linijos iki Bendrovės nuotekų valymo įrenginių eksploatacija;
 suplanuota 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginės linijos į AB „Klaipėdos vanduo“
nuotekų tinklus eksploatacija;
 planuojama ūkinė veikla (nuotekų valymo įrenginių modernizacija).
Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus

AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo bare kaip papildoma maistinė medžiaga aktyviajam
dumblui gali būti naudojamos trąšos karbamidas ir diamofosas (iki 50 t/m).
Eksploatuojant planuojamus dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį) geresniam nusausinimo
laipsniui pasiekti į dumblą bus įterpiamas polimeras (Poliflock SM 960 ar pan.), kurio per metus bus
sunaudojama iki 90 t.
Nuotekų transportavimo slėginės linijos nuorinimo metu, siekiant sumažinti į aplinkos orą
išsiskiriančius kvapus, bus naudojamas preparatas „Airborne10“ (iki 0,5 t/m). Tai aktyviųjų
medžiagų mišinys, kuris vandens srovę išpurškiamas per purkštuvų sistemą.
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Technologiniai procesai

Nuotekų valymo įrenginių uždengimas
PŪV metu AB „Grigeo Klaipėda“ planuoja uždengti esamas nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir
pirminio nusodinimo talpas, siekiant sukontroliuoti aplinkos oro teršalų ir kvapų pasklidą išsiskyrimą į
aplinką. Kvapas ir oro teršalai iš uždengtų nuotekų valymo talpų bus organizuotai nukreipiami valymui
į ozonavimo sistemą. Kvapų ir oro teršalų šalinimo sistema yra pilnai automatizuota ir veikia
automatiškai. Kvapų šalinimo/ozonavimo konteineryje oro tiekimui ir deguonies pasiruošimui
sumontuojami betepaliniai kompresoriai, oro sausintuvai ir deguonies koncentratoriai bei ozono
generatoriai, kurie gamina ozoną. Pagamintas ozonas yra maišomas į papildomą oro srautą, tiekiamas
į uždengtas nuotekų talpas ir yra tolygiai paskirstomas visame talpos erdvės tūryje. Talpų viduje
esantis sieros vandenilis, amoniakas ir kt. medžiagos maišydamosi su ozonu oksiduojasi,
sudarydamos bekvapius junginius. Ozonavimo įrenginių darbo eigos ir išmetamo oro kontrolės
stebėsenai bus vykdomi nuolatiniai sieros vandenilio koncentracijos matavimai, kurių rezultatai
matomi nuotoliniu būdu (on-line). Įgyvendinus PŪV detali informacija apie nepertraukiamos sieros
vandenilio emisijų monitoringo sistemos duomenis bus skelbiama Bendrovės internetiniame
puslapyje grigeo.klaipeda.lt.
Dumblo sausinimo įrenginių įdiegimas
Siekiant sudaryti galimybes nuotekų valykloje susidarantį dumblą lengviau panaudoti galutiniam
realizavimui, atsisakyti dumblo kompostavimo veiklos ir taip sumažinti iš nuotekų dumblo
kompostavimo aikštelių išsiskiriančių kvapų emisiją, susidarantis dumblas bus nusausinamas
dekanteryje ir išvežamas kitiems atliekų tvarkytojams. Šiuo metu susidarantis dumblas buvo
kompostuojamas 2-iose aikštelėse.
PŪV metu nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas sraigtiniu siurbliu (5-10 m3/h) bus
tiekiamas į sausinimo įrenginį. Homogeniškumui užtikrinti stambesnės dumblo dalelės
susmulkinamas smulkintuve. Vėliau stabilizuojama dumblo koncentracija iki optimalios 3%.
Geresniam nusausinimo laipsniui pasiekti į dumblą įterpiamas polimeras (Poliflock SM 960 ar pan.).
Paruoštas dumblas paduodamas į centrifugą (dekanterį), kur dumblas veikiamas išcentrinės jėgos
išfrakcionuojamas į nusausintą dumblą (sausumas 25-30 %) ir filtratą. Filtratas uždaru vamzdynu
gražinamas į nuotekų valymo proceso pradžią, o nusausintas dumblas transporterių sistema patenka į
vieną iš dviejų konteinerių. Pripildžius konteinerį, jis uždengiamas transportavimui. Per parą
maksimaliai susidarys 13-15 t (25-30% sausumo) dumblo arba iki 4,2 t absoliučiai sausos medžiagos:
Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį) numatoma, jog visas susidarysiantis ir nusausintas
dumblas pagal sutartis bus perduodamas kitiems atliekų tvarkytojams (numatoma UAB „Fortum
Klaipėda“). Tik esant dumblo sausinimo įrenginių laikinam stabdymui ar gedimui, arba atliekų
tvarkytojo UAB „Fortum Klaipėda“ profilaktinio stabdymo metu, laikinai susidarantį dumblą
numatoma paduoti į dvi esamas tuščias buvusias kompostavimo aikšteles (Nr. 1 ir 9), kuriose
dumblas būtų laikinai laikomas iki bus perduotas kitiems atliekų tvarkytojams. Atsiradus galimybei,
dumblas iš aikštelių bus nedelsiant pakrautas į automašinas ir perduotas atliekų tvarkytojams.
Atliekos

Iki 2020-01-07 (kol Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose buvo valomos Bendrovės gamybinėje
teritorijoje (Nemuno g. 2, Klaipėda) susidarančios nuotekos) Dumpių nuotekų valymo bare
susidarydavo nuotekų dumblas (19 02 06 - fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas
19 02 05). Per metus susidaro 1325 t dumblo (absoliučiai sausos medžiagos). Vadovaujantis
Bendrovės TIPK leidimu dumblas buvo transportuojamas uždaru vamzdynu ir siurbliais
perpumpuojamas į šalia esančias kompostavimo aikšteles. Iš viso yra 24 kompostavimo aikštelės,
kiekvienos tūris - 5000 m3. Nuotekų dumblas aikštelėse yra kompostuojamas - tvarkomas R3 būdu
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(organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant
kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus).
Dumblo kompostavimo aikštelėse iki 2020-07-23 buvo sukaupta apie 100000 t (natūralaus sausumo)
komposto. 2020-07-23 pasirašyta sutartis dėl komposto realizavimo ir kompostas pradėtas vežti iš
aikštelių. Pagal sutartį per 2020 m. numatoma realizuoti 30000 t komposto. Iki 2020-10-12 išvežta
30000 t komposto (natūralaus sausumo). Šiuo metu yra tuščios 11 aikštelių (Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10,
11, 12, 17 - kompostas išvežtas, Nr. 24 nebuvo pildyta). Likęs kompostas bus išvežtas per 2021-2022
m.
Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį), tolimesnis dumblo tvarkymas bus galimas dviems
srautais:
1. Sausintas dumblas tiesiai iš dumblo sausinimo įrenginių surinkimo konteineriais bus išvežamas
kitiems atliekų tvarkytojams (numatoma UAB „Fortum Klaipėda“).
2. Nesant galimybių kitiems atliekų tvarkytojams priimti nusausintą dumblą (pvz. atliekų
tvarkytojo planinių remontų, apžiūrų metu ar pan.) jis iš dumblo sausinimo įrenginių
autotransportu bus vežamas į dumblo laikymo aikštelę Nr. 1. Aikštelėje vienu metu būtų
laikinai laikoma iki 500 t sausinto dumblo. Atsiradus galimybei, dumblas iš aikštelės bus
pakrautas į autotransporto priemones ir išvežamas atliekų tvarkytojams.
Laikinai, dumblo sausinimo įrenginių stabdymo atveju (planinis, neplaninis remontas),
nenusausintas dumblas esamais vamzdynas bus paduodamas į aikštelę Nr. 9, kur bus
sustumiamas į kaupus, laukiama kol nusausės ir vėliau autotransportu išvežamas kitiems
atliekų tvarkytojams. Aikštelėje vienu metu būtų laikinai laikoma iki 5000 t nesausinto
dumblo.
Įgyvendinus PŪV, susidarančio nuotekų dumblo laikymui bus naudojamos 2 iš 24 esamų aikštelių.
Kitų aikštelių naudojimo palaipsniui bus atsisakoma.
Poveikis vandenims

Dumpių nuotekų valymo bare buitiniams poreikiams sunaudojama iki 1000 m3/metus vandens.
Nuotekų valymo technologiniame procese vanduo nenaudojamas.
PŪV metu nedidelis vandens kiekis (apie 1000 m3/metus) bus naudojamas dumblo sausinimo
įrenginių eksploatacijai - flokulianto ruošimui (praskiedimui) ir dekanterio profilaktiniam išvalymui
(praplovimui).
Geriamas vanduo darbuotojų sanitariniams poreikiams tenkint, ūkinėms reikmėms (patalpų, įrangos
plovimui ir pan.) ir technologiniam procesui (flokulianto ruošimui) bus tiekiamas iš esamų
centralizuotų tinklų. Vandenį įmonei tiekia AB „Klaipėdos vanduo“.
Iki 2020-01-07 Bendrovės gamybinėje teritorijoje (Nemuno g. 2, Klaipėda) susidarančios nuotekos
(gamybinės, buitinės ir paviršinės) buvo paduodamos į mechaninius-biologinius nuotekų valymo
įrenginius Dumpių k., kur buvo valomos esamuose nuotekų valymo įrenginiuose ir per AB
„Klaipėdos vanduo“ valytų nuotekų išleidimo kolektorių buvo išleidžiamos į Kuršių marias. Nuo
2020-01-07 laikinai visos AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekos iš Bendrovės (Nemuno 2, Klaipėda)
nukreiptos valymui (perjungtos) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, vadovaujantis su AB
„Klaipėdos vanduo“ sudaromomis laikinosiomis nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo
sutartimis. Nuotekos perjungtos į anksčiau įrengtą atsarginę nuotekų išleidimo liniją, įsikertančią į
AB „Klaipėdos vanduo“ miesto nuotekų surinkimo sistemos šulinį (Nemuno g.2) (Išleistuvas Nr. 1).
Siekiant užtikrinti ir neviršyti į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus išleidžiamose nuotekose nustatytas
leistinas teršalų koncentracijas, nuotekos turi būti papildomai apvalomos. Tam tikslui AB „Grigeo
Klaipėda“ planuoja susidarančias nuotekas apvalyti Dumpių nuotekų valymo baro mechaniniuosebiologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, kai veiklai vykdyti bus gautas leidimas, ir nutiesus
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papildomą 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginę liniją nuo AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių
nuotekų valymo įrenginių iki AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų valyklos tinklų, perduoti nuotekas
galutiniam išvalymui į AB „Klaipėdos vanduo“ (Išleistuvas Nr.2). Šiai planuojamai ūkinei veiklai
(nuotekų transportavimo slėginės linijos įrengimas Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose) buvo
atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir Aplinkos apsaugos agentūra 2020-11-05 priėmė
atrankos išvadą Nr. (30.1)-A4E-9958- PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus planuojamų išleisti nuotekų maksimalus paros debitas
siekia - 3100 m3/d, metinis nuotekų debitas - 1131500 m3/m.
PŪV metu, uždengus esamas nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas bei
įrengus susidarančio nuotekų dumblo apdorojimo (mechaninio nusausinimo) įrenginius, poveikis
vandens telkiniams nebus daromas, kadangi buitinės, gamybinės ar paviršinės (nuo galimai teršiamų
teritorijų) nuotekos į gamtinę aplinką nebus išleidžiamos. Teršiančių medžiagų patekimas į vandens
telkinius yra negalimas, nes artimiausias vandens telkinys - Kalvių žvyro karjeras, yra už 310 m nuo
objekto teritorijos ribos.
PŪV įtakos gamybinių nuotekų susidarymą - nedidelis vandens kiekis (apie 1000 m3/metus) bus
naudojamas dumblo sausinimo įrenginių eksploatacijai - flokulianto ruošimui (kuris iš sausinimo
įrenginių pateks į filtratą) ir dekanterio profilaktiniam išvalymui (praplovimui). Dumblo sausinimo
įrenginiuose susidarantis filtratas ir praplovimo nuotekos bus grąžinamos į Dumpių nuotekų valymo
įrenginius ir apvalomos kartu su kitomis nuotekomis bei išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“
tinklus galutiniam išvalymui.
PŪV veikla taip pat nedarys poveikio ir požeminiam vandeniui. Planuojamos naudoti dumblo
laikymo (2 vnt.) ir dumblo kompostavimo aikštelės (5 vnt.) yra sandarios. Apie kiekvieną aikštelę
suformuoti apsauginiai pylimai, jų aukštis apie 1,5 m. Iš aplinkinių teritorijų į kompostavimo
aikšteles paviršinis ir požeminis vanduo nepatenka. Nuo 2002 m. nuotekų valymo bare pagal
parengtas ir suderintas monitoringo programas vykdomas požeminio vandens monitoringas rodo, kad
nuotekų tvarkymo veikla neturi neigiamos įtakos gruntinio vandens kokybei.
Visos AB „Grigeo Klaipėda“ susidarančios nuotekos bus apvalomos paviršinių nuotekų valymo
įrenginiuose ir išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus jų galutiniam išvalymui.
Nuotekų kontrolė.
Išleidžiamoms apvalytoms nuotekoms kontroliuoti, numatoma laboratorinė įranga (automatinis
mėginių semtuvas, drumstumo matuoklis, pH/TORP daviklis, debito matuoklis su duomenų
perdavimu į AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA sistemą). Nuotekų apskaitai projektuojamas
elektromagnetinis debitomatis. Į AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA sistemą bus perduodami
duomenys: m3/h ir suminis m3. Nuotekų mėginiams imti įrengtas automatinis mėginių semtuvas.
Mėginius semtuvas galės imti tiek vienkartinius momentinius, tiek priklausomai nuo laiko, pagal
nustatytą intervalą. Reguliuojamas siurblio oro prapūtimas prieš ir po kiekvieno mėginio apėmimo.
Duomenys perduodami į AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA sistemą.
Dumblo siurblinės pastate slėginiame vamzdyje montuojamas pH/T/ORP daviklis. Duomenys
perduodami į AB „KLaipėdos vanduo“ SCADA sistemą.
Nustatyti skendinčių medžiagų kiekį nuotekose siurblinės pastate slėginiame vamzdyje montuojamas
drumstumo daviklis. Duomenys perduodami į AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA sistemą.
Nuotekų valymo bare vykdomas pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus
8 punktą privalomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas.
Poveikis paviršiniams bei požeminiams vandenims PŪV metu (uždengus atviras nuotekų talpas ir
įdiegus dumblo sausinimo įrenginius) nebus daromos, todėl papildomos poveikio mažinimo
priemonės neplanuojamos.
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Poveikis aplinkos orui

Iki nuotekų valymo įrenginių uždengimo ir ozonavimo sistemos įrengimo Dumpių nuotekų valymo
bare buvo eksploatuojami šie neorganizuoti taršos šaltiniai (T.Š.):
 T.Š. Nr. 601 - dumblo sandėliavimo/kompostavimo aikštelės. Išmetami teršalai - amoniakas;
 T.Š. Nr. 602 - aerotankas. Išmetami teršalai - lakieji organiniai junginiai;
 T.Š. Nr. 605 - pirminio nusodinimo talpa. Išmetami teršalai - acto rūgštis, amoniakas,
akroleinas, etanolis, formaldehidas ir sieros vandenilis (šiuo metu talpa uždengta ir įrengtas
naujas taršos šaltinis Nr. 049, kuris dar nebuvo eksploatuotas);
 Išlyginamasis rezervuaras - taršos šaltinis neinventorizuotas. Šiuo metu rezervuaras uždengtas
ir įrengtas naujas taršos šaltinis Nr. 050 kuris dar nebuvo eksploatuotas).
PŪV metu AB „Grigeo Klaipėda“, pradėjus Dumpių nuotekų valymo bare valyti gamybinėje
teritorijoje Nemuno g. 2, Klaipėda susidarančias nuotekas ir siekiant sumažinti į aplinkos orą
išsiskiriančių teršalų ir kvapų kiekį, planuoja modernizuoti esamus nuotekų valymo įrenginius. PŪV
metu bus uždengiamos esamos nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos bei
įrengiama ozonavimo įranga.
Nuo 2020 metų pradžios nuotekų valykloje eksploatuojami 4 aplinkos oro taršos šaltiniai - dumblo
saugojimo aikštelės (taršos šaltinis Nr. 601), aerotankas (taršos šaltinis Nr. 602), uždengta pirminio
nusodinimo talpa (naujas taršos šaltinis Nr. 049) ir uždengtas išlyginamasis rezervuaras (naujas taršos
šaltinis Nr. 050).
Nuotekų transportavimui iš gamybinės teritorijos Nemuno g. 2 Klaipėda į Dumpių nuotekų valymo
barą bus eksploatuojamos dvi esamos slėgines nuotekų linijas, kurių kiekvienos ilgis yra 14 km.
Kiekvienoje iš jų yra įrengti penki nuorintojai (vantuzai) - taršos šaltiniai Nr. 044, 045, 046, 047 ir
048.
Į aplinkos orą iš esamų taršos šaltinių išsiskiria acto rūgštis, akroleinas, amoniakas, etanolis,
formaldehidas ir sieros vandenilis.
Įgyvendinus PŪV sprendinius aplinkos oras įmonės teritorijoje gali būti teršiamas ir mobilių taršos
šaltinių (auto transporto priemonių, bei autokrautuvo). Išmetami teršalai - anglies monoksidas, azoto
oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės ir lakieji organiniai junginiai.
Uždengus išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas (ATŠ Nr. 605) bus sulaikytas
pasklidas aplinkos oro teršalų ir kvapų išsiskyrimas į aplinką. Surinktas užterštas oras bus valomas
reaktoriuose su katalizatorių filtrais. Reaktoriuose iki galo bus suoksiduojami galimai likę teršalai bei
suskaidomas galimai likęs ozonas ir kiti oksidacijos produktai. Esami neorganizuoti aplinkos oro taršos
šaltiniai (išlyginamasis rezervuaras ir pirminio nusodinimo talpa), bus panaikinti.
Iš uždengtų nuotekų valymo talpų surinktas ir apvalytas oras bus išmetamas per du ortakius, vienas iš
pirminio nusodinimo talpos (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 049) ir vienas išlyginamojo
rezervuaro (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 050). Suorganizavus iš išlyginamojo rezervuaro ir
pirminio nusodinimo talpų teršalų išmetimą ir įdiegus ozonavimo įrangą, tarša mažės. Tačiau veikla
yra planuojama ir nesant kiekybinių duomenų apie išmetamų teršalų kiekį, planuojamos situacijos metu
esamos taršos normatyvai nemažinami.
Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių veiklos metu, sklaidą, buvo naudojama kompiuterinė programinė
įranga „ADMS 5.2“.
Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai
sąlygoms, veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei Dumpių nuotekų valymo baro
teritorijoje, nei nuotekų transportavimo slėginės linijos nuorintojų teritorijose, nei artimiausioje
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gyvenamojoje aplinkoje, tiek be fono, tiek su fonu neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų
ribinių ar siektinų dydžių.
Įgyvendinus PŪV iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų didžiausia teršalo koncentracija be
fono siekia tik 42% ribinės vertės, o su fonu - 43% (sieros vandenilio - maksimali koncentracija
sudaro atitinkamai 0,42 ir 0,43 RV dalies). Amoniako didžiausia teršalo koncentracija be fono siekia
15% ribinės vertės, o su fonu - 90% ribinės vertės. Kitų oro teršalų koncentracijos aplinkos ore
sudaro dar mažesnes procentines dalis nuo ribinės vertės (nuo 0,2 iki 19 %).
Poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms
PŪV metu dirvožemio ir gruntinių vandenų tarša nenumatoma - uždengus esamus nuotekų valymo
įrenginių talpas ir įrengus dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį), planuojamos ūkinės veiklos
teritorijoje dirvožemio ar gruntinių taršos nebus. Nuotekų valymo bare naudojamos cheminės
medžiagos bus saugomos pastate su betonuotomis grindimis. Dumblo sausinimo įrenginiai
(dekanteris) numatomi statyti uždaruose moduliniuose konteineriuose.
Esamos dumblo kompostavimo aikštelės yra betonuotos, jose yra įrengta drenažinė sistema. Dumblo
filtratas ir lietaus vanduo iš aikštelių savitaka patenka į filtrato siurblinę, iš kurios filtratas siurbliais
grąžinamas į AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų priėmimo kamerą valymui. PŪV metu neigiamas
poveikis dirvožemiui nenumatomas. PAV ataskaitoje galimas PŪV poveikio vertinimas dirvožemiui
toliau neatliekamas.
Poveikis kraštovaizdžiui

PŪV teritorijoje ir gretimybėse vyrauja žmogaus veiklos pakeistas kraštovaizdis, kuriame įsikūrusios
komunalinių paslaugų pramonės įmonės.
Projektuojamos nuotekų tvarkymo talpų uždengimo konstrukcijos ir pastatyti moduliniai konteineriai
nežymiai pakeis vizualinę vietos charakteristiką. Komunalinių įmonių pramoniniame ir
urbanizuotame kraštovaizdyje neatsiras vertikalūs dominuojantys elementai, iškylantys virš esamų
kraštovaizdžio elementų, kad sukeltų didelį vizualinį poveikį aplinkoje ar užstotų ir/ar trukdytų
apžvelgti saugomas ir/ar rekreacines teritorijas bei vertingas panoramas. Pagal Klaipėdos rajono
savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą, PŪV vietos žemės sklypas patenka į
gamybinio ir technologinio prioriteto kraštovaizdžio tvarkymo zoną (indeksas GTK 1.1, žr. 1.1.2.4.
punktą), todėl PŪV atitiks žemės paskirties ir reglamento indekso nustatytas veiklas.
Atsižvelgiant į Dumpių vietovės bei gretimų teritorijų naudojimo paskirtį, kraštovaizdžio vertinimas
netikslingas, todėl PAV ataskaitoje poveikio vertinimas kraštovaizdžiui neatliekamas.
Poveikis biologinė įvairovė

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 Dumpių nuotekų valymo baro nutolusios dideliu
atstumu, esama ir modernizuojama ūkinė veikla 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.
Poveikis materialinėms vertybėms
PŪV atliekamas siekiant sumažinti iš Dumpių nuotekų valymo įrenginių išmetamo kvapo ir oro
teršalų kiekį, įdiegiant jų mažinimo priemones. Įgyvendinus PŪV (uždengus nuotekų valymo talpas ir
įdiegus ozonavimo sistemą) iš pirminio nuotekų nusodinimo talpos ir išlyginamojo rezervuaro į aplinkos
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orą išmetamų kvapiųjų medžiagų kiekis sumažės 95 %. Taip pat kvapo emisija mažinama PŪV metu
atsisakius dumblo kompostavimo esamose aikštelėse. Todėl planuojama veikla darys tik teigiamą
įtaką aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybei ir sveikatai, lyginant su buvusia veikla.
Greta objekto esančio materialaus turto vertės sumažėjimas nenumatomas, o priešingai - galimas
nekilnojamojo turto vertės padidėjimas. Su PŪV susiję rizikos veiksniai (oro tarša, kvapai, triukšmas)
neturės neigiamo poveikio nei Dumpių nuotekų valymo baro teritorijoje, nei gretimybėse esančioms
materialinėms vertybėms. PŪV atliekamas siekiant sumažinti iš Dumpių nuotekų valymo įrenginių
išmetamo kvapo ir oro teršalų kiekį, įdiegiant jų mažinimo priemones. Įgyvendinus PŪV bus
sumažinta esama kvapo koncentracija Dumpių k. ir gretimose teritorijose. PŪV darys teigiamą
poveikį aplinkinėse teritorijose esančio nekilnojamo turto vertei, kadangi sumažėjus jų aplinkoje
esama kvapo koncentracijai gali kilti jų paklausa ir rinkos vertė.
Įgyvendinus PŪV sprendinius neplanuojami nauji žemės naudojimo apribojimai nei Dumpių nuotekų
valymo baro teritorijoje, nei jos gretimybėse. Įgyvendinant PŪV sprendinius nereikės paimti ar
pažeisti gyventojų privataus nekilnojamojo turto ar nustatyti jo naudojimosi apribojimus.
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 kultūros vertybėms

Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2020-0811 PŪV PAV programai pateikta išvada (Nr. (9.38.-Kl)2Kl-631), poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos Departamento Klaipėdos skyrius nagrinėti nepageidauja, todėl ši dalis PAV ataskaitoje
nenagrinėjama.
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

Vadovaujantis aplinkos oro teršalų sklaidos rezultatais įgyvendinus PŪV iš stacionarių taršos šaltinių
išmetamų teršalų didžiausia teršalo koncentracija be fono siekia tik 42% ribinės vertės, o su fonu 43% (sieros vandenilio - maksimali koncentracija sudaro atitinkamai 0,42 ir 0,43 RV dalies).
Amoniako didžiausia teršalo koncentracija be fono siekia 15% ribinės vertės, o su fonu - 90% ribinės
vertės. Kitų oro teršalų koncentracijos aplinkos ore sudaro dar mažesnes procentines dalis nuo ribinės
vertės (nuo 0,2 iki 19 %).
Apibendrinus ir įvertinus oro taršos sklaidos modeliavimo rezultatus galima teigti, kad PŪV
sukeliama oro tarša tiek PŪV vietoje, tiek ties artimiausia gyvenama aplinka, neviršys
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reglamentuojamų didžiausių leidžiamų koncentracijų, todėl neigiamas PŪV poveikis šiuo aspektu
visuomenės sveikatai nenumatomas.
Pažymėtina, jog aplinkos oro teršalų sklaida atlikta nevertinant PŪV metu planuojamų įdiegti išmetamo
oro valymo įrenginių efektyvumo. Ozonavimo įrenginiai buvo projektuojami išmetamo kvapo kiekiui
mažinti, todėl įrangos gamintojas negali deklaruoti atskirų cheminių medžiagų išvalymo efektyvumo.
Atskirų teršalų išvalymo laipsnio šiame etape nėra galimybės nustatyti. Pradėjus eksploatuoti
ozonavimo įrenginius ir nusistovėjus pastoviam darbiniui nuotekų valymo režimui, bus atlikta
organizuotai išmetamų teršalų inventorizacija ir pagal faktinius matavimus nustatytas ozonavimo
įrenginių išvalymo efektyvumas. Išmetamų oro teršalų kiekis bus mažesnis lyginant su vertinama
situacija.
Kvapai
Dumpių nuotekų valymo baro teritorijoje yra šie taršos kvapais šaltiniai:





Aerotankas (plotas - 1256 m2);
Pirminio nuotekų nusodinimo talpa (plotas - 1256 m2);
Išlyginamasis rezervuaras (plotas - 1256 m2);
Dumblo kompostavimo aikštelės (24 vnt., kiekvienos plotas - 2832 m2).

Nuotekų transportavimui iš gamybinės teritorijos Nemuno g. 2 Klaipėda į Dumpių nuotekų valymo
barą bus eksploatuojamos dvi esamos slėginės nuotekų linijos, kurių kiekvienos ilgis yra 14 km.
Kiekvienoje iš jų yra įrengti penki nuorintojai (vantuzai) - kvapo taršos šaltiniai.
Kadangi nuo 2020-01-07 buvo nutrauktas nuotekų, susidarančių Bendrovės gamybinėje teritorijoje
adresu Nemuno g. 2, Klaipėda, valymas Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose, PAV ataskaitos
rengimo metu nebuvo galimybės atlikti Dumpių nuotekų valymo įrenginių kvapo taršos šaltinių
fizikinius kvapo matavimus, vykdant šių nuotekų valymo veiklą. Todėl siekiant įvertinti esamų taršos
šaltinių kvapo emisiją, naudojami anksčiau (iki 2020-01-07) atliktų tyrimų rezultatai.
Kvapo mažinimo priemonės
Uždengus išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas, bus sulaikytas pasklidas kvapų
išsiskyrimas į aplinką. Surinktas užterštas oras bus valomas reaktoriuose su katalizatorių filtrais.
Reaktoriuose iki galo bus suoksiduojami galimai likę teršalai bei suskaidomas galimai likęs ozonas ir
kiti oksidacijos produktai. Esami neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (išlyginamasis rezervuaras ir
pirminio nusodinimo talpa), bus panaikinti. Projektinis ozonavimo įrenginių kvapo mažinimo
efektyvumas siekia 95%, kuris deklaruojamas gamintojo pateiktais skaičiavimais.
Siekiant sudaryti galimybes nuotekų valykloje susidarantį nuotekų dumblą (atliekos kodas 19 02 06)
lengviau panaudoti galutiniam realizavimui (be kompostavimo), atsisakyti atviro dumblo
kompostavimo poreikius ir sumažinti iš nuotekų dumblo kompostavimo aikštelių išsiskiriančių kvapų
emisiją, Bendrovė numato modernizuoti susidarančių atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo veiklą planuojama įrengti dumblo mechaninio sausinimo įrenginius (dekanterį).
Iki 2020 m. nuotekų valymo bare susidarantis dumblas buvo kompostuojamas 24 aikštelėse. Įdiegus
dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį) numatoma, jog visas susidarysiantis ir nusausintas dumblas
pagal sutartis bus perduodamas kitiems atliekų tvarkytojams (numatoma UAB „Fortum Klaipėda“).
Tik esant dumblo sausinimo įrenginių (dekanterio) stabdymui ar gedimui, arba atliekų tvarkytojo
UAB „Fortum Klaipėda“ profilaktinio stabdymo metu, laikinai susidarantį dumblą numatoma paduoti
į dvi esamas tuščias buvusias kompostavimo aikšteles, kuriose dumblas būtų laikinai laikomas iki bus
perduotas kitiems atliekų tvarkytojams. Atsiradus galimybei, dumblas iš aikštelių bus nedelsiant
pakrautas į automašinas ir perduotas atliekų tvarkytojams.
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Nuotekų transportavimo slėginės linijos nuorinimo metu nemalonių kvapų mažinimui Bendrovė
įsigijo „AirBorne10“ mobilią kvapų neutralizavimo sistemą. „Airborne10“ mobilios kvapų
neutralizavimo sistemos veikimo principas pagrįstas paviršiaus absorbavimo technologija. Rėmas su
purkštukais statomas į atidaryto nuorinimo šulinio vidų. Purškiant “Airborne10” ir vandens mišinį
per purkštukus į nuorinimo šulinį, sukuriama dulksnos uždanga, kuri pašalina nuorinimo metu
besiskiriančius kvapus ir jo sukėlėjus.
Kvapo sklaidos prognozė
Įgyvendinus PŪV (uždengus nuotekų valymo talpas ir įrengus ozonavimo sistemą) iš pirminio nuotekų
nusodinimo talpos ir išlyginamojo rezervuaro į aplinkos orą išmetamų kvapiųjų medžiagų kiekis
sumažės 95 %. Tai yra - bus išmetama 506227,3 OUE/s kvapo vienetų mažiau (išvaloma ozonavimo
sistemos). O atsisakius dumblo kompostavimo esamose aikštelėse išmetamo kvapo vienetų kiekis
sumažėja 77034,28 OUE/s. Iš kvapų sklaidos žemėlapių matyti, jog esamos veiklos metu didžiausia
apskaičiuota kvapo koncentracija siekia - 388,8 OU/m3, o PŪV metu ji sumažėja iki 22,6 OUE/m3
(fiksuojamas sumažėjimas - 366,2 OU/m3). Įdiegus numatomas kvapo mažinimo priemones 8
OUE/m3kvapo koncentracija nesklinda toliau už AB „Grigeo Klaipėda“ nustatytas sanitarinės
apsaugos zonos ribas. O artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje kvapo koncentracija sumažėja nuo 6
iki 1,2 OU/m3.
Kadangi nėra duomenų apie kitų gretimybėje esančių įmonių (AB „Klaipėdos vanduo“, UAB
„Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Branda LT“) kvapų šaltinių fizinius parametrus
ir iš jų išmetamų kvapo vienetų kiekio, nėra galimybės sumodeliuoti visų įmonių suminio kvapo
sklaidos žemėlapio po PŪV įgyvendinimo. Tačiau galima prognozuoti, kad pagal 2018 m. situaciją
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos pateiktą suminio kvapo sklaidos
vertinimą, AB „Grigeo Klaipėda“ teritorijoje nustatyta kvapo koncentracija sumažėtų 366,2 QUE/m3
kvapo vienetų ir siektų 139,07 QUE/m3, o gyvenamojoje aplinkoje sumažėtų nuo 14 QUE/m3 iki 9,2
QUE/m3 (4,8 QUE/m3 mažiau).
Atlikus objekto PŪV metu išmetamų kvapų sklaidos aplinkos ore matematinį modeliavimą,
nustatyta, kad PŪV išmetami kvapai neviršys Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ reglamentuojamų kvapo koncentracijos
ribinių verčių (8 OUE/m3; nuo 2024 m. sausio 1 d. - 5 OUE/m3).
Triukšmas
Akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimas buvo atliktas planuojamai ūkinei veiklai įvertinant PŪV
metu keliamą triukšmą nuo stacionarių triukšmo šaltinių bei susidarančių transporto srautų.
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, vakaro ir nakties metu taikomų gyvenamajai
teritorijai. Gyvenamoji aplinka nuo ūkinės veiklos vietos yra gana toli (270 m), todėl PŪV neturės
įtakos garso slėgio lygių padidėjimui artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir nepablogins
gyvenamosios aplinkos kokybės bei gyventojų sveikatos.
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. Atlikus skaičiavimus ribinių taršos
verčių izolinijos telpa į esamas Dumpių nuotekų valymo baro SAZ ribas. Todėl SAZ ribas galima
formuoti paliekant pagal 2018 m. atliktų PVSV procedūrų metu nustatytas SAZ ribas. SAZ plotas
67,9214 ha.
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Rizikos analizė ir jos vertinimas

Objektas neatitinka kriterijų ir nepriskiriamas prie pavojingų. PŪV PAV ataskaitoje rizikos analizė ir
jos vertinimas nėra nagrinėjami.
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 (Dumpių nuotekų valymo įrenginių modernizacija) visai nebūtų
vykdoma. PAV ataskaitoje kaip nulinė alternatyva apibūdinta esama (foninė) aplinkos būklė.
Alternatyva A - planuojama ūkinė veikla - esamų Dumpių nuotekų valymo įrenginių
modernizacija, įrengiant naujas aplinkos oro taršos ir kvapų poveikio mažinimo priemones uždengiamos esamos nuotekų valymo įrenginių talpos su integruota kvapo ir oro teršalų
mažinimo (ozonavimo) sistema bei įdiegiami dumblo sausinimo įrenginiai (dekanteris), kurie
leistų atsisakyti kvapus išskiriančio dumblo kompostavimo proceso esamose dumblo
kompostavimo aikštelėse.
Vertinant veiklos nulinę alternatyvą, kai priimama situacija, kad nebūtų vykdoma Dumpių nuotekų
valymo baro modernizacija įdiegiant poveikio mažinimo priemones, situacija poveikio gamtinei
aplinkai požiūriu išliktų nepakitusi ir atitiktų esamą būklę. Atsižvelgiant į tai, kad nulinės
alternatyvos atveju (nediegiamos poveikio mažinimo priemonės) liktų gana prasta esama kvapų
padėtis Dumpių k. ir aplinkinėse teritorijose, ši alternatyva būtų nepriimtina. Todėl prioritetas
teikiamas alternatyvai A.
Alternatyvos A pirminiai techniniai bei technologiniai sprendiniai nagrinėti ir apspręsti prieš
projektiniuose sprendiniuose, pasirenkant PŪV technologiją. Pasirinkti optimaliausi technologiniu
požiūriu techniniai sprendiniai. Dumpių nuotekų valymo baro modernizacijos metu suprojektuota
technologija ir įranga atitinka LR ir ES standartų reikalavimus bei Aplinkos apsaugos agentūros
2020-05-27 paskelbtas kvapų valdymo rekomendacijas - Rekomendacijos kvapų, išsiskiriančių
vykdant tam tikras ūkines veiklas, valdymui (toliau - Rekomendacijos).
PŪV metu pasirinkti optimaliausi technologiniu požiūriu ir efektyviausi techniniai sprendiniai
atitinkantys Rekomendacijas:


Kuo labiau sumažinti nuotekų ir dumblo išbuvimo trukmę. Siekiant sudaryti
galimybes nuotekų valykloje susidarantį nuotekų dumblą lengviau panaudoti galutiniam
realizavimui (be kompostavimo), atsisakyti atviro dumblo kompostavimo poreikius ir
sumažinti iš nuotekų dumblo kompostavimo aikštelių išsiskiriančių kvapų emisiją,
Bendrovė numato įrengti dumblo mechaninio sausinimo įrenginius (dekanterį). Įdiegus
dumblo sausinimo įrenginius (dekanterį) numatoma, jog visas susidarysiantis ir
nusausintas dumblas pagal sutartis bus perduodamas kitiems atliekų tvarkytojams. PŪV
metu bus atsisakyta dumblo kompostavimo aikštelėse, paliekant tik 2 (iš esamų 24 vnt.)
aikšteles (Nr. 1 ir 9) laikinam dumblo saugojimui.



Nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių apgaubimas. PŪV metu bus uždengiamos
esamos nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos. Uždengus talpas
bus sulaikytas pasklidas kvapų išsiskyrimas į aplinką.
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Valymas galutinio išleidimo vietoje. Uždengus išlyginamojo rezervuaro ir pirminio
nusodinimo talpas iš jų surinktas užterštas oras bus valomas ozonatoriuose, o esami
neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (išlyginamasis rezervuaras ir pirminio nusodinimo
talpa), bus panaikinti.

Atsižvelgiant į kvapo sklaidos skaičiavimų rezultatus darytina išvada, jog pasirinktos priemonės yra
efektyvios, siekiant sumažinti iš esamų nuotekų valymo įrenginių išsiskiriančius kvapus ir pagerinti
esamą situaciją Dumpių k. ir gretimose teritorijose - esamos veiklos metu (nulinė alternatyva)
apskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija siekia - 388,8 OU/m3, o PŪV metu ji sumažėja iki 22,6
OUE/m3 (fiksuojamas sumažėjimas - 366,2 OU/m3).
Stebėsena (monitoringas)

Šiuo metu AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo bare vykdo:
• taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų stebėseną: taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą
teršalų monitoringą; taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą;
• poveikio aplinkos kokybei stebėseną: poveikio požeminiam vandeniui monitoringą.
Įgyvendinus PŪV sprendinius kontroliuotini taršos šaltinių išmetami teršalai - sieros vandenilis. PŪV
PAV ataskaitoje pateiktas taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas.
Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas neprivalomas.
Įgyvendinus PŪV sprendinius ir vykdant ūkinę veiklą poveikio požeminiam vandeniui monitoringo
stebėjimų taškų skaičius, stebimų teršalų rūšys ir apimtys nesikeis.
Efektyviam ūkinės veiklos sukeliamų kvapų vertinimui pradėjus naują ūkinę veiklą bus taikoma
papildoma stebėsenos priemonė: aplinkos oro taršos kvapais monitoringas, nurodant stebėjimų dažnį.
Įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas veiklas, nuo jų vykdymo pradžios aplinkos oro taršos
kvapais stebėsena planuojamame taršos šaltiniuose (Nr. 049 ir 050) - 1 k. metuose.
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
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