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1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.)
AB „Grigeo Klaipėda“, Nemuno g. 2, Klaipėda, tel. (8 46) 395616, faks. (8 46) 395600, el.p.
info.klaipeda@grigeo.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.)
UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel. (8 46) 430463, faks. (8 46) 430469, el.p.
info@ekosistema.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us)
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Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV),
įrašytai į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
(toliau – Įstatymas) 2 priedo 14 punktą: Įstatymo 1 priedo 7.1 papunktyje nurodytos veiklos –
popieriaus ar kartono gamyba (kai gamybos pajėgumas – 200 ir daugiau tonų per parą) ir 2 priedo
11.10 papunktyje nurodytos veiklos – dumblo saugojimas ar šalinimas specialiai įrengtose vietose –
bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir
technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar
rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar
išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio Įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus
atvejus.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta
PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., žemės sklypo kad.
Nr. 5544/0007:51. Žemės sklypo dalį – 33,7671 ha (iš 40,4021 ha) AB „Grigeo Klaipėda“
nuomojasi iš valstybės kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ (6,6350 ha). Žemės sklypo pagrindinė
naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas - atliekų saugojimo, rūšiavimo ir
utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Šiame žemės sklype AB „Grigeo Klaipėda“ vykdo kartono
gamybos padalinyje (Nemuno g. 2, Klaipėda) susidariusių gamybinių, buitinių ir paviršinių nuotekų
biologinį valymą ir dumblo kompostavimą.
Artimiausios PŪV teritorijai gyvenamosios teritorijos yra nutolusios apie 270 m atstumu.
Visuomeninės paskirties ir rekreacinės paskirties urbanizuotų teritorijų arčiau kaip 1000 m atstumu
nėra. Artimiausia saugoma teritorija yra už 1750 m esantis Minijos ichteologinis draustinis.
Artimiausios Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“ priskirtos teritorijos yra Kalvių karjeras,
esantis nuo nuotekų valyklos apie 530 m atstumu, Minijos upės slėnis – apie 1650 m atstumu ir
Minijos upė – apie 1750 m atstumu. Artimiausios kultūros vertybės: Nepriklausomos valstybės
atstatymo akto signataro A. Žalio kapas (31638) yra nutolę apie 1,04 km atstumu, Toleikių
kapinynas (6181) – apie 1,5 km atstumu, Spengių kaimo evangelikų liuteronų kapinės (22485) –
apie 1,6 km atstumu ir Ketvergių kaimo senosios kapinės (24369) – apie 1,68 km atstumu.
Artimiausios nuotekų valyklai vandenvietės yra Dumpių nuotekų valyklos gėlo vandens
vandenvietė ir Ketvergių gėlo vandens vandenvietė. Dumpių nuotekų valyklos gėlo vandens
vandenvietė (2662) nuo PŪV vietos nutolusi apie 150 m atstumu. Pagal atrankos išvadai pateiktą
informaciją PŪV teritorija patenka į vandens apsaugos zonos 3B juostą. Ketvergių gėlo vandens
vandenvietė (4274) nuo PŪV vietos nutolusi apie 1,6 km atstumu. PŪV teritorija nepatenka į
Ketvergių gėlo vandens vandenvietės vandens apsaugos zoną.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas
AB „Grigeo Klaipėda“ vykdo popieriaus ir/ar kartono gamybą 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, vykdoma Klaipėdos r., Dovilų sen., Dumpių k. Čia
eksploatuojami nuotekų valymo įrenginiai, kuriuose valomos gamybinės, buitinės ir paviršinės
nuotekos, susidarančios gamybos padalinyje esančiame Klaipėdos m., Nemuno g. 2.
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją AB „Grigeo Klaipėda“ kartono gamybos
padalinyje (Klaipėdos m., Nemuno g. 2) vykdoma veikla nekeičiama, todėl šioje atrankos išvadoje
nevertinama.
Esamos ūkinės veiklos aprašymas
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, iš AB „Grigeo Klaipėda“ kartono gamybos
padalinyje esančios nuotekų talpos nuotekos perduodamos į biologinius nuotekų valymo įrenginius
Dumpių k., kurie yra 14 km atstumu nuo bendrovės gamybos padalinio. Nuotekos apie 14 km ilgio
vamzdynu (diametras 800 mm) patenka į Klaipėdos r., Dumpių k. esančią priėmimo kamerą, iš kur
vienu lataku paduodamos į nuotekų paskirstymo kamerą ir nukreipiamos į pirminį nusodintuvą. Iš
pirminio nusodintuvo mechaniškai gravitaciniu būdu apsivaliusios nuotekos specialiu persipylimo
kanalu patenka į koncentracijos ir debito išlyginimo rezervuarą. Iš jo siurbliu perpumpuojamos į
aeravimo rezervuarą, kur prasideda biologinis aerobinis valymo procesas. Dumblo ir nuotekų

3
(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.
Nusodintas dumblas iš pirminio nusodintuvo periodiškai šalinamas į dumblo kompostavimo
aikšteles, kurių iš viso yra 24-ios. PAV atrankos dokumentuose nurodyta, kad dumblo
kompostavimo aikštelės yra sandarios. Apie kiekvieną aikštelę suformuoti apsauginiai pylimai, jų
aukštis apie 1,5 m. Iš aplinkinių teritorijų į kompostavimo aikšteles paviršinis ir požeminis vanduo
nepatenka. Visose kompostavimo aikštelėse veikia drenažo sistema, įrengta aikštelių betonuotame
dugne. Susidaręs filtratas, tirpstantis sniegas, lietaus vanduo drenažiniais aikštelių latakais per
kanalizacinius aikštelių šulinius paduodamas į filtrato siurblinę, o iš jos per nuotekų priėmimo
kamerą (į šią kamerą atiteka bendrovės nuotekos) bei paskirstymo kamerą – valymui į pirminį
nuotekų nusodintuvą. Vidutiniškai per parą nuo dumblo kompostavimo aikštelių susidaro iki 450
m3 nuotekų.
Šiuo metu kompostavimo aikštelėse sukaupta apie 28 960 t (absoliučiai sausos medžiagos)
komposto. 19-oje kompostavimo aikštelių laikomas paruoštas kompostas. Kompostavimo aikštelė
Nr. 24 šiuo metu yra tuščia, o likusiose 4-iose aikštelėse (Nr. 16, 18, 20 ir 22) šiuo metu yra
kaupiamas ir kompostuojamas šviežias dumblas. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, nuo
2005 m. panaudota 17 513 t (absoliučiai sausos medžiagos) komposto.
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, išvalytos nuotekos išleidžiamos į AB „Klaipėdos
vanduo“ savitakinį kolektorių, kuriuo nuotekos patenka į Kuršių marias.
Šiuo metu gamybinės, buitinės ir paviršinės nuotekos iš bendrovės AB „Grigeo Klaipėda“
valymui yra tiesiogiai perduodamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo tinklus, o Dumpių
nuotekų valykloje valomas tik kompostavimo aikštelėje susidarantis filtratas ir į jas patekęs kritulių
vanduo. Išvalytos nuotekos išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ išvalyto vandens kolektorių,
kuriuo nuotekos patenka į Kuršių marias. Nepakankamai išvalytos nuotekos kaupiamos pirminiame
ir išlyginamajame nusodintuvuose, ilginama nuotekų valymo proceso trukmė arba iš antrinio
nusodintuvo asenizacine mašina išvežamos tolimesniam jų tvarkymui į AB „Klaipėdos vanduo“
nuotekų valyklą. Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose nurodyta, kad esant
biologinio nuotekų valymo proceso sutrikimui šią nuotekų valymo alternatyvą, nukreipiant
nuotekas į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus, veiklos vykdytojas taip pat numato naudoti.
PŪV tecnnologijos aprašymas
PŪV metu planuojama modernizuoti esamus nuotekų valymo įrenginius, uždengiant esamas
nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas, įrengiant oro valymo (ozonavimo)
įrangą, skirtą valyti oro teršalus iš uždengtų pirminio nusodinimo ir išlyginamojo rezervuaro talpų.
Prie siurblinės pastato planuojama pastatyti modulinį statinį, kuriame montuojama ozonavimo
įranga. Į statinį numatoma atvesti elektros įvadą ir įrengti dvi ozonavimo sistemas. Šių sistemų
gaminamas ozonas nukreipiamas į nuotekų rezervuarą dviejuose taškuose. Ozonas pritaikytomis
žarnelėmis atvedamas į nusodintuvų tranšėją ir per ją į oro ištraukimo pradžios taškus. Oras iš
uždengtų rezervuarų surenkamas ir ozonuojamas. Kiekvieno nusodintuvo gelžbetoninėje sienoje
padaroma po dvi oro ištraukimo angas, iš kurių ištraukiamas oras paduodamas nueina į galutinės
reakcijos reaktorių su katalizatorių filtrais. Orui patekus į reaktorių iki galo oksiduojami galimai
likę teršalai bei suskaidomas pats galimai likęs ozonas ir kiti oksidacijos produktai. Kvapų ir oro
teršalų šalinimo sistema veikia automatiškai. Numatoma, kad sieros vandenilis, amoniakas ir kt.
medžiagos maišydamosi su ozonu oksiduojasi, sudarydamos bekvapius junginius. Ozonavimo
įrenginių darbo eigos ir išmetamo oro kontrolės stebėsenai numatoma vykdyti nuolatinius sieros
vandenilio koncentracijos matavimus, kurių rezultatai būtų matomi nuotoliniu būdų (on-line).
Planuojama modernizuoti susidarančio nuotekų dumblo tvarkymo veiklą, įrengiant dumblo
mechaninio sausinimo įrenginius. Dėl šios veiklos PŪV metu planuojama statyti du modulinius
statinius, kuriuose būtų vykdomas dumblo sausinimo procesas. Šiuos statinius numatoma prijungti
prie sklype jau esančios inžinerinės infrastruktūros (elektros, nuotekų tinklų). Prie šių modulinių
pastatų numatoma statyti daugiasluoksnių plokčių (Sandwich tipo) uždarą konstrukciją, kurioje būtų
laikomi du konteineriai sausintam dumblui surinkti iš sausinimo įrenginių. Pirminiame nusodintuve
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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. Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius numatoma, jog visas susidarysiantis ir
nusausintas dumblas (be laikymo dumblo kompostavimo aikštelėse) pagal sutartis bus perduodamas
kitiems atliekų tvarkytojams. Per parą numatoma susidarys 13-15 t (25-30% sausumo) dumblo. Per
metus dumblo sausinimo įrenginyje planuojama apdoroti iki 1325 t dumblo (absoliučiai sausos
medžiagos).
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją dumblo sausinimo įrenginių gedimo ar
profilaktinio stabdymo metu, arba atsiradus nepalankioms aplinkybėms, dėl kurių sausintas
dumblas negalėtų būti priimamas kitų atliekų tvarkytojų, įmonė (siekiant išvengti galimos rizikos
dėl dumblo realizavimo) pasilieka ir esamą dumblo tvarkymo alternatyvą – nesausinto dumblo
kompostavimą kompostavimo aikštelese.
Vandens naudojimas
AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo technologiniame procese vanduo nebus naudojamas.
Buitiniams poreikiams vanduo (1000 m3/metus) naudojamas iš AB „Klaipėdos vanduo“. Pagal
atrankos išvadai pateiktą informaciją dėl PŪV įgyvendinimo metinis sunaudojamo vandens kiekis
nesikeis.
Nuotekų tvarkymas
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, įgyvendinus PŪV, nuotekų kiekiai liks nepakitę.
Iš dumblo sausinimo įrenginių filtratas uždaru vamzdynu gražinamas į nuotekų valymo proceso
pradžią.
Aplinkos oro teršalų susidarymas
Esama aplinkos oro tarša poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose įvertinta pagal
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. (11.2)-30-60/2005-T.KL.1-12/2015 (toliau –
TIPK leidimas) ir Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos
duomenis.
Uždengus išlyginamojo rezervuaro (atmosferos taršos šaltinis Nr. 603) ir pirminio nusodinimo
talpas (atmosferos taršos šaltinis Nr. 605), esami neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai
panaikinami. Iš uždengtų nuotekų valymo talpų surinktas ir išvalytas oras išmetamas per du ortakius,
vienas iš pirminio nusodinimo talpos (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 049) ir vienas
išlyginamojo rezervuaro (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 050).
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose nurodyta, kad iš išlyginamojo rezervuaro
ir pirminio nusodinimo talpų išmetamų teršalų koncentracijos nėra tiksliai žinomos - suorganizavus
taršos šaltinius, teršalų koncentracijos gali būti didesnės negu nustatytos TIPK leidime esant
neorganizuotiems taršos šaltiniams, todėl atskirų teršalų išvalymo laipsnio šiame etape nėra galimybės
nustatyti. Aplinkos oro teršalų kiekiai iš pirminio nusodinimo talpos (naujas organizuotas taršos šaltinis
Nr. 049) ir išlyginamojo rezervuaro (naujas organizuotas taršos šaltinis Nr. 050) prilyginama esamam
taršos šaltiniui ATŠ Nr. 605 (pirminio nusodinimo talpa). Numatoma, kad pradėjus eksploatuoti
ozonavimo įrenginius ir nusistovėjus pastoviam darbiniui nuotekų valymo rėžimui, bus atlikta
Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacija ir pagal faktinius matavimus
nustatytas ozonavimo įrenginių išvalymo efektyvumas bei atskirų teršalų kiekių normatyvai.
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose transporto priemonių išmetamų aplinkos
oro teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų
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apskaitos metodiką (anglų k. – EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook,
2016, skyrius 1.A.3.b.i-iv „Exhaust emissions from road transport“).
Aplinkos oro teršalų sklaidos matematinis modeliavimas atliktas kompiuterine programa
„ADMS 5.2“, naudojant Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktus
Klaipėdos miesto hidrometeorologijos stoties 2012-2016 m. meteorologinius duomenis.
Įvertinus foninę taršą, nustatytos aplinkos oro teršalų koncentracijos: acto rūgštis 0,5 val. –
0,000705 mg/m3 (0,003 ribinės vertės (toliau – RV)), acto rūgštis paros – 0,000125 mg/m3 (0,002
RV), akroleinas 1 val. – 0,00113 mg/m3 (0,04 RV), akroleinas paros – 0,00019 mg/m3 (0,006 RV),
amoniakas 0,5 val. – 0,0172 mg/m3 (0,09 RV), amoniakas paros – 0,00176 mg/m3 (0,04 RV),
anglies monoksidas 8 val. – 0,38 mg/m3 (0,04 RV), azoto oksidai 1 val. – 62,7 μg/m3 (0,31 RV),
azoto oksidai metų – 10,77 μg/m3 (0,27 RV), etanolis 0,5 val. – 0,00131 mg/m3 (0,0009 RV),
kietosios dalelės (KD10) paros – 18,6 μg/m3 (0,37 RV), kietosios dalelės (KD10) metų – 14,41
μg/m3 (0,36 RV), formaldehidas 0,5 val. – 0,00049 mg/m3 (0,005 RV), formaldehidas paros –
0,000086 mg/m3 (0,009 RV), sieros dioksidas 1 val. – 13,4 μg/m3 (0,04 RV), sieros dioksidas paros
– 6,5 μg/m3 (0,05 RV), sieros vandenilis 0,5 val. – 0,0026 mg/m3 (0,33 RV), lakiųjų organinių
junginių 0,5 val. – 0,201 mg/m3. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją aplinkos oro teršalų
RV viršijimo PŪV teritorijoje ir už jos ribų nenumatoma.
Atliekų susidarymas ir tvarkymas
AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo bare susidaro nuotekų dumblas (19 02 06 - fizinio ir
cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05). Įdiegus dumblo sausinimo įrenginius,
tolimesnis dumblo tvarkymas numatomas dviems būdais: sausintas dumblas perduodamas kitiems
atliekų tvarkytojams arba nesausintas dumblas kompostuojamas kompostavimo aikštelėse.
Planuojama, kad sausintas dumblas tiesiai iš dumblo sausinimo įrenginių surinkimo
konteineriais išvežamas kitiems atliekų tvarkytojams (įskaitant naudojimą teritorijų tręšimui ir
rekultivavimui). Per parą susidarytų iki 15 t sausinto dumblo (25-30% sausumo). Vertinant pagal
absoliučiai sausos medžiagos kiekį, įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą, susidarančio dumblo
kiekis lieka nepakitęs – iki 1325 t/metus sausos medžiagos.
Dumblo sausinimo įrenginių gedimo ar profilaktinio stabdymo metu, arba atsiradus kitoms
nepalankioms aplinkybėms, dėl kurių sausintas dumblas negalėtų būti priimamas kitų atliekų
tvarkytojų, dumblas kompostuojamas esamose 24 vnt. kompostavimo aikštelėse. Numatoma
galimybė kompostuoti visą per metus susidarantį dumblo kiekį – 1325 t (sausos medžiagos).
Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras nuotekų valymo įrenginių dumblo kiekis –
36 000 t (sausos medžiagos).
PŪV metu nenumatomas radioaktyviųjų medžiagų naudojimas, saugojimas bei cheminių
medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų (cheminių mišinių) naudojimą.
Triukšmas
Pagrindiniai numatomi triukšmo šaltiniai PŪV metu, 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).
Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo
atrankos dokumentuose apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. Esamų ir planuojamų
triukšmo šaltinių suminis ekvivalentinis triukšmo lygis ties sanitarinės apsaugos zonos ribomis
sieks iki 30,1 dBA, ties artimiausia gyvenamąja aplinka – 16,0 dBA ir neviršys didžiausių
leidžiamų triukšmo ribinių verčių nustatytų gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje, remiantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
Kvapų susidarymas
AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valyklos eksploatavimo metu išsiskiriantis kvapo vienetų
kiekis 2018 m. buvo nustatytas laboratoriniais tyrimais. Mėginius kvapo koncentracijos
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laboratoriniams tyrimams paėmė ir į akredituotą laboratoriją laboratoriniams tyrimams atlikti
pristatė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – NVSPL) darbuotojai.
2018-07-10 NVSPL paėmė 3 mėginius iš skirtingų neorganizuotų taršos kvapais šaltinių: aerotanko
ir dumblo kompostavimo aikštelių, o 2018-08-08 – iš pirminio nuotekų nusodinimo talpos bei
išlyginamojo rezervuaro.
Pagal atliktų laboratorinių tyrimų duomenis, poveikio aplinkai vertinimo atrankos
dokumentuose atliktas kvapų sklaidos modeliavimas su kompiuterine programa „ADMS 5.2“,
naudojant Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktus Klaipėdos
miesto hidrometeorologijos stoties 2012-2016 m. meteorologinius duomenis. Pagal atrankos išvadai
pateiktą informaciją, didžiausia apskaičiuota nuotekų valymo įrenginių kvapo koncentracija
(nevertinant foninės taršos) siekia – 366 OU/m3, o 8 OUE/m3 ribinė kvapo koncentracija sklinda
toliau už AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo barui nustatytą sanitarinę apsaugos zoną.
Uždengus išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas, būtų sulaikytas pasklidas
kvapų išsiskyrimas į aplinką iš šių taršos šaltinių. Iš uždengtų nuotekų valymo talpų surinktas oras
valomas ozonatoriuose ir išleidžiamas į aplinką per du organizuotus taršos šaltinius.
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose kvapo valymo įrenginių efektyvumas
priimtas 80% (įrenginių tiekėjo rašte nurodytas kvapo valymo įrenginių efektyvumas sumažintas
15% dėl galimų nenumatytų faktorių). Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, įdiegus
numatomas kvapo mažinimo priemones, didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija (nevertinant
foninės taršos) siekia iki 84,7 OUE/m3, o 8 OUE/m3 kvapo koncentracija nesklinda toliau už AB
„Grigeo Klaipėda“ nustatytą sanitarinę apsaugos zoną.
Planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse veiklą vykdo pramonės ir atliekų tvarkymo įmonės.
Pagal Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2018 m. 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 (vidutiniškai apie 14 QUE/m3).
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose kvapų sklaidos modeliavimas, įvertinant
foninę taršą, neatliktas.
6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam kelią:
Esamų nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpų uždengimas, įrengiant
oro valymo (ozonavimo) įrangą, skirtą valyti oro teršalus iš uždengtų pirminio nusodinimo ir
išlyginamojo rezervuaro talpų.
7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti aplinkosaugos požiūriu jautrioje vietovėje,
kurioje yra didelis pramonės, atliekų tvarkymo ir nuotekų valymo įrenginių objektų susitelkimas
(UAB „Branda LT“, AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginiai, UAB „Klaipėdos regiono
atliekų tvarkymo centras“, AB „Grigeo Klaipėda“, UAB „Toksika“, UAB „Barocentras“), šalia
tankiai gyvenamos teritorijos – Klaipėdos miesto.
7.2. Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti vietovėje, kurioje jau yra viršijamas teisės
aktuose nustatytas užterštumo kvapais lygis. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas 2018-11-07 raštu Nr. (3-12 15.1.1 E)248677 pateikė informaciją, kad siekiant išnagrinėti pietinės Klaipėdos miesto dalies, Toleikių k. ir
Ketvergių k., Klaipėdos r., gyventojų skundus dėl AB „Klaipėdos vanduo“ ir AB „Grigeo
Klaipėda“ nuotekų valymo įrenginių, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ sąvartyno
ir UAB „Branda LT“ veiklos sklindančių kvapų, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija paėmė šių įmonių stacionarių taršos šaltinių oro mėginius kvapo koncentracijai
nustatyti ir atliko kvapų sklaidos modeliavimą. Suminis šių įmonių kvapų sklaidos modeliavimas
parodė, kad dėl jų vykdomos veiklos kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos Toleikių k., dalies
Gručeikiškių k. ir Ketvergių k., Klaipėdos r. ore viršijo Lietuvos higienos normos HN 121:2010
„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ didžiausią leidžiamą kvapo
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koncentracijos ribinę vertę, t. y. 8 QUE/m3. Taip pat pažymėtina, kad ūkio subjektai nuo 2024-0101 privalės užtikrinti, kad kvapai gyvenamosios aplinkos ore dėl planuojamos/vykdomos ūkinės
veiklos neviršytų 5 OUE/m3.
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją numatoma, kad nuotekų išlyginamojo rezervuaro
ir pirminio nusodinimo talpų uždengimas, įrengiant oro valymo (ozonavimo) įrangą, skirtą valyti
oro teršalus iš uždengtų pirminio nusodinimo ir išlyginamojo rezervuaro talpų, kvapo koncentraciją
sumažins, tačiau tikslinga kompleksiškai įvertinti ir kitų stacionarių taršos šaltinių (dumblo
kompostavimo aikštelių) poveikio kvapais mažinimo priemonių įrengimo galimybes nuotekų
valymo baro modernizacijos metu. Taip pat, siekiant įvertinti planuojamų poveikio mažinimo
priemonių pakankamumą, reikalinga atlikti kvapų sklaidos modeliavimą, įvertinant foninę taršą.
7.3. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės
departamentas 2020-01-10 raštu Nr. (5.3)-AD5-381 informavo, kad „<...> 2020 m. sausio 6-7
dienomis atliekant patikrinimą AB „Grigeo Klaipėda“ Dumpių valymo įrenginiuose fiksuota, kad
nuotekos, atitekančios iš AB „Grigeo Klaipėda“ gamybos padalinio, esančio Nemuno g. 2,
Klaipėda, po pirminio valymo, apeinant biologinio valymo grandį, neišvalytos iki Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. (11.2)-30-60/2005-T.KL.1-12/2015 nustatytų
normatyvų, išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ išvalytų nuotekų išleistuvą“. Pažymėtina, kad
nevalytos nuotekos per išleistuvą patenka į Kuršių marias, o laboratoriniais tyrimais nustatyti
normatyvų viršijimai daugiau kaip 100 kartų. Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos
apylinkės prokūratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr. 04-2-00154-19 dėl AB „Grigeo Klaipėda“
veiklos, kuriame vienas iš pareikštų įtarimų yra dėl galimo dokumentų klastojimo. Atsižvelgiant į
tai, tikslinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kurio metu būtų įvertinta ne tik planuojama ūkinė
veikla, bet ir esama veikla – AB „Grigeo Klaipėda“ gamybos padalinyje (Nemuno g. 2, Klaipėda)
susidarančių nuotekų kiekiai, nuotekų valymo įrenginių pajėgumas išvalyti AB „Grigeo Klaipėda“
gamybos padalinio veiklos metu susidarančias nuotekas arba, esant poreikiui, išanalizuotos kitos
nuotekų tvarkymo alternatyvos.
7.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamentas 2009-09-30 raštu Nr. (9.14.5)LV4-4846 priėmė atrankos išvadą, kad AB „Grigeo
Klaipėda“ (buvo AB „Klaipėdos kartonas“) planuojamai ūkinei veiklai – smulkaus makulatūros
valymo ir rūšiavimo atliekų ir nuotekų valymo dumblo kompostavimas įmonės nuotekų valymo
įrenginių teritorijoje, esančioje Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. savivaldybėje – poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau 2009-09-30 atrankos išvada). 2009-09-30 atrankos
išvadoje ir poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose, pagal kuriuos priimta 2009-09-30
atrankos išvada, numatyta, kad makulatūros atliekos ir dumblas bus kompostuojamas 3-jose dumblo
kaupimo aikštelėse, kurių bendra talpa 15 000 m3, per metus užpildoma viena aikštelė, o kas 3
metus po 1 aikštelę komposto panaudoti tręšimui.
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, šiuo metu paruoštas kompostas laikomas net 19oje kompostavimo aikštelių, 4-iose aikštelėse šiuo metu yra kaupiamas ir kompostuojamas šviežias
dumblas ir tik viena kompostavimo aikštelė yra likusi tuščia.
Atsižvelgiant į tai, kad veiklos vykdytojas numato palikti esamą dumblo tvarkymo alternatyvą
– nesausinto dumblo kompostavimą kompostavimo aikštelėse ir lyginant su 2009-09-30 atrankos
išvada padidėjusį šios veiklos mastą, turi būti iš naujo kompleksiškai atliktas vertinimas dėl atliekų
ir nuotekų dumblo kompostavimo poveikio aplinkai. Poveikio aplinkai vertinimo metu būtų detaliai
įvertinta šių aikštelių būklė, dumblo kompostavimo aikštelėse sukaupto ir naujai susidarysiančio
dumblo panaudojimo alternatyvos bei galimybės.
7.5. Aplinkos apsaugos agentūra 2020-03-12, t. y. pasibaigus Įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje
nustatytam terminui, gavo Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės 2020-03-10 raštu Nr.
2020/03/10-01 pateiktus pasiūlymus dėl PŪV. Bendruomenė pateikė pastabas dėl nuotekų valymo
įrenginių pajėgumo išvalyti nuotekas iki nustatytų reikalavimų, dumblo kompostavimo aikštelių
būklės, komposto kokybės tyrimų patikimumo, susidarančių kvapų ir jų sklaidos modeliavimo.
Poveikio aplinkai vertinimo metu planuojamos ūkinės veiklos užsakovas kartu su poveikio aplinkai
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vertinimo dokumentų rengėju argumentuotai įvertintų Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės
pastabas ir pasiūlymus.
7.6. Atsižvelgiant į tai, kad gretimybėse yra tankiai apgyvendintos teritorijos bei į tai, kad
Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono gyventojai neigiamai vertina AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų
valymo įrenginių veiklą, galimas visuomenės nepasitenkinimas ir planuojama ūkine veikla.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešo supažindinimo metu visuomenė būtų visapusiškai
supažindinta su vykdoma ir planuojama ūkine veikla. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų metu
suinteresuotai visuomenei būtų suteikta galimybė dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese,
teikti pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos, kuriuos planuojamos ūkinės veiklos užsakovas
privalėtų argumentuotai įvertinti.
7.7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų pateikti pasiūlymai dėl atrankos informacijos ir
PŪV poveikio aplinkai vertinimo:
7.7.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Klaipėdos departamentas, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą atsakingas už PŪV
veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą,
pastabų ir/ar pasiūlymų atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei
pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.
7.7.2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5
punktą atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes
pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos
stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2020-03-12 raštu Nr. (5.1.42 E) A5-1764 nurodė, kad „<...>
Klaipėdos rajono savivaldybė, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m.
rugsėjo 19 d. pavedimu S-3157 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-09-25 įsakymu Nr.
D1-851 sudarytos komisijos 2018-11-07 pažymos siūlymus nebeplanuoti taršios veiklos, siūlo AB
„Grigeo Klaipėda“ sudaryti sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ dėl nuotekų tvarkymo ir savo valymo
įrengimų nebeeksploatuoti, nes ši teritorija pagal dabar galiojantį Klaipėdos rajono vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą yra priskirta centralizuoto vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo zonai. Nuotekas turi tvarkyti AB „Klaipėdos vanduo“, vadovaujantis
2015 lapkričio 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-216 paskirta viešąja
geriamo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Klaipėdos rajono savivaldybėje, arba pateikti pagrįstą
informaciją, kodėl AB „Grigeo Klaipėda“ planuoja vykdyti nuotekų tvarkymą nuosavuose valymo
įrenginiuose ir ar tai yra suderinta su viešuoju vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju. <...>“.
7.7.3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5
punktą atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes
pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos
stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2020-03-06 raštu Nr. (4.23E)-R2-677 nurodė, kad „<...>
atsižvelgdami į Klaipėdos apygardos prokuratūros pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl AB „Grigeo
Klaipėda“, kuriame vienas iš pareikštų įtarimų yra dokumentų klastojimas, konstatuojame, kad
Papildyta atrankos informacija, joje pateikti skaičiavimai, kurie remiasi ankstesnių metų patirtimi,
kelia pagrįstų abejonių, todėl siūlome kol nebus pabaigtas ikiteisminis tyrimas dėl AB „Grigeo
Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procesą
sustabdyti“.
7.7.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, pagal
Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros
paveldui, pastabų ir/ar pasiūlymų atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada,
bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.
7.7.5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą atsakinga
už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų
priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, pastabų ir/ar pasiūlymų Atrankos
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informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.
7.8. Aplinkos apsaugos agentūra nuolat gauna Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto
gyventojų skundus dėl vietovėje, kurioje AB „Grigeo Klaipėda“ yra vykdoma ir planuojama ūkinė
veikla, vykdomų ūkinių veiklų sukeliamos aplinkos oro taršos, triukšmo, nemalonių kvapų,
vizualinės taršos ir išaugusių sunkiasvorio transporto srautų. Atsižvelgiant į AB „Grigeo Klaipėda“
nuotekų valymo įrenginių veiklos mastą, proceso sudėtingumą, trukmę (veiklą numatoma vykdyti
neterminuotai), suminį poveikį su šioje vietoje vykdomomis ūkinėmis veiklomis, reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimą, kurio metu būtų įvertintas esamų veiklų ir planuojamos ūkinės veiklos
suminis poveikis aplinkos komponentams bei visuomenės sveikatai, atlikta priemonių šiam
poveikiui sumažinti ar išvengti alternatyvų analizė.
8. Priimta atrankos išvada
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama
atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją planuojamai ūkinei veiklai – AB
„Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro modernizacija (Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.) –
poveikio aplinkai vertinimas privalomas.
9. Atrankos išvados apskundimo tvarka
Jūs turite teisę apskųsti šią atrankos išvadą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus
g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

Direktoriaus įgaliota
direktoriaus pavaduotoja

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

Aldona Teresė Kučinskienė
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Siunčiama per e.pristatymas sistemą
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DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJA DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. – POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO
Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjo Jūsų parengtą AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės
veiklos – nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. – poveikio
aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa) ir poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas
2020-09-04 raštu Nr. (3-11 14.3.2 E)2-63125 pritarė PAV programai. Klaipėdos rajono savivaldybės
administracija 2020-09-10 raštu Nr. (5.1.42 E)-A5-5075 ir 2020-10-08 raštu Nr. (5.1.42 E) A5-5704 pritarė
PAV programai ir nurodė poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui, parengus planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, prieš teikiant derinti poveikio aplinkai vertinimo subjektams,
pristatyti ją Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-09-04
raštu Nr. (4.23E)-R2-2392 ir 2020-09-30 raštu Nr. (4.23E)-R2-2603 pritarė PAV programai. Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2020-08-11 raštu Nr. (9.38-Kl)2Kl-631 suderino
PAV programą ir nurodė, kad ataskaitos nenagrinės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdyba išvados per nustatytą terminą nepateikė
(UAB „Ekosistema“ raštas dėl PAV programos derinimo šio poveikio aplinkai vertinimo subjekto per
e.pristatymas sistemą gautas 2020-08-06), todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi laikoma, kad PAV programai pritarė.
Išnagrinėję ir įvertinę Jūsų parengtą PAV programą, remdamiesi poveikio aplinkai vertinimo subjektų
išvadomis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi, šią PAV programą tvirtiname.
Rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Planuojamos ūkinės veikos poveikio
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo1 nuostatomis.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka2.
Direktorius

Rimgaudas Špokas

Daiva Lukošienė, tel. 8 706 68040, el. p. daiva.lukosiene@aaa.am.lt
1

Planuojamos ūkinės veikos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2
Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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DĖL PAV PROGRAMOS DERINOMO SU PAV SUBJEKTAIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo Nr. I-1495 (TAR, 2017, Nr. 11562) (toliau - PAV įstatymas) 8 straipsniu ir Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885, 6 punktu, UAB „Ekosistema“ poveikio aplinkai vertinimo
subjektams pateikė derinimui AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (nuotekų valymo
įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.), poveikio aplinkai vertinimo
programą (toliau - Programa).
PAV subjektų Programos derinimo raštai pridedami.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos
apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau - Valdyba) Programa 2020-08-06 pateikta
derinimui raštu 2020-08-05 Nr. 20-165 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ poveikio aplinkai vertinimo
programos derinimo“ (lydraštis ir E.Pristatymo informacinis išrašas pridedami). Vadovaujantis PAV
įstatymo 8 straipsnio 7 punktu, per nustatytą terminą nepateikia išvadų dėl Programos, todėl laikoma,
kad Valdyba pritaria programai.

Direktorius

Marius Šileika

Rengė: A. Barsevičius, tel.: (8 46) 43 04 63,
el. paštas: andrius@ekosistema.lt.
Registracijos adresas:
Taikos pr.119, LT-94231 Klaipėda

tel.: (8 46) 43 04 63
tel./faksas: (8 46) 43 04 69
http://www.ekosistema.lt

PVM mok. kodas LT400166314; įm. kodas 1400 16636
Atsisk. sąskaita Nr. LT63 7044 0600 0050 0745,
AB SEB bankas, kodas 70440
el. paštas: info@ekosistema.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS DEPARTAMENTAS
Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 34, faks. (8 46) 41 03 35,
el. p. klaipeda@nvsc.lt

UAB „Ekosistema“

2020-09Nr. (3-11 14.3.2 E)2Į 2020-08-28 Nr. 20-184

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROGRAMOS
Informuojame Jus, kad įvertinome AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos
(nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio
aplinkai vertinimo programą (toliau – Programa). Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, Programai
pritariame. Pritarimo motyvai:
1. Programoje pateikiama, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita (toliau – PAV atsakaita) bus parengta vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-31
įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, bei šio apraši 1 priedo reikalavimais.
2. PAV ataskaitoje bus aprašytas ir išanalizuotas planuojamos ūkinės veiklos galimas
tiesioginis, netiesioginis, kompleksinis, nuolatinis, laikinas, negrįžtamas, grįžtamas,
teigiamas ar neigiamas ir kt. reikšmingas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai, apibūdinami
poveikio prognozavimo ir įvertinimo metodai. Galimas neigiamas ar teigiamas poveikis gamtinei ir
antropogeninei aplinkai bus išreikštas kiekybiškai. Ataskaitoje taip pat bus pateikiamas reikalingų
priemonių, numatytų neigiamo poveikio aplinkai prevencijai (išvengimui), sumažinimui ar
kompensavimui, aprašymas ir analizė. Pateikiama, kad šios priemonės bus numatytos kiekvienam
aplinkos komponentui, kuriam planuojama ūkinė veikla gali turėti neigiamą poveikį.
3. Vertinanat poveikį visuomenės sveikatai bus nagrinėjama su planuojama ūkine veikla
susijusi aplinkos oro tarša, tarša kvapais, triukšmas. PAV ataskaitoje bus įvertintos kvapų mažinimo
priemonės, numatytos AB „Grigeo Klaipėda“, atliekant nuotekų valymo baro modernizaciją. Bus
išnagrinėta galimybė automatizuoti/modernizuoti nuotekų spaudiminės linijos, kuria nuotekos iš AB
„Grigeo Klaipėda“ teritorijos, adresu: Nemuno g. 2, Klaipėda, transportuojamos į Dumpių nuotekų
valymo barą, nuorintojų veikimą ir kvapų valdymą.

Klaipėdos departamento direktorius

Raimundas Grigaliūnas

Alma Mikutytė, tel. (8-46) 48 50 93, el. p. alma.mikutyte@nvsc.lt
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
Aplinkos apsaugos agentūrai
Į

2020-09-30
2020-09-22

Nr.
Nr.

(4.23E)-R2-2603
(30.1)-A4E-8247

UAB „Ekosistema“
El. paštas: info@ekosistema.lt
DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – NUOTEKŲ
VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJA DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R.
SAV. – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS
Atsakydami į Jūsų prašymą, pakartotinai teikiame išvadą dėl AB „Grigeo Klaipėda“
planuojamos ūkinės veiklos – nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav. – poveikio aplinkai vertinimo programos (toliau – PAV programa).
Vadovaudamiesi LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8
straipsnio 4 ir 6 dalimis, teikiame išvadą – pritariame papildytai PAV programai.
Išvadą teikiame, vadovaudamiesi Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punkte nurodytais
kriterijais:
1.
AB „Grigeo Klaipėda“ planuojama ūkinė veikla numatoma už Klaipėdos miesto
administracinių ribų. Planuojama ūkinė veikla galiojančio Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo
(generalinio) plano sprendiniams neprieštarauja.
2.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nustatyta tvarka vykdo aplinkos
monitoringą savo teritorijoje, todėl sistemingos stebėsenos duomenų šalia vykdomos ūkinės veiklos
(nuotekų valymo įrenginių Dumpių k.) neturi.
Kadangi Dumpių kaime veikiančios įmonės įtakoja Klaipėdos miesto aplinkos būklę,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pageidauja nagrinėti AB „Grigeo Klaipėda“
planuojamos ūkinės veiklos – nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.
Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

Renata Chockevičienė, tel. (8 46) 39 60 30, el. p. renata.chockeviciene@klaipeda.lt
Biudžetinė įstaiga
Liepų g. 11,
91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. dokumentai@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823
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Puslapis 1 iš 1

Suformuota: 2020 m. rugpjūčio 11 d. 10:39
Suformavo: Administratorė - sekretorė Lina Ličkienė

Siunčiamasis dokumentas
Registracijos duomenys
Būsena
Registracijos numeris
Registracijos data
Registras
Byla (-os)
Registratorius (-iai)
Dokumento duomenys
Siuntėjai
Gavėjai
Dokumentą parengė
Dokumentą pasirašė
Dokumentą vizavo
Dokumentą tvirtino
Antraštė
Dokumento rūšis
Tekstas

Registruota
(9.38-Kl)2Kl-631
2020-08-11
2Kl: Siunčiamų dokumentų registras
2020: 9.38-Kl: Ūkinės veiklos poveikio aplinkai privalomo vertinimo dokumentai
Administratorė - sekretorė Lina Ličkienė
Kultūros paveldo departamentas
Uždaroji akcinė bendrovė "EKOSISTEMA"
Vyriausioji specialistė Jurgita Ektė
Vedėjas Almantas Mureika

DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROGRAMOS DERINIMO
Atsakymas
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD)
Klaipėdos skyrius, išnagrinėjo AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės
veiklos (nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo programą ir pagal kompetenciją ją
derina.
Nagrinėjamoje teritorijoje nėra registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių,
kurios būtų paskelbtos saugomomis pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymą. Dėl šios priežasties, KPD Klaipėdos skyrius planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos nagrinėti nepageidauja.

Pastaba
Lapų skaičius
Priedų lapų sk.
Siuntimo būdas
Siuntimo žyma
Kultūros vertybės
[]
KVR neregistruotas objektas
[]
Bylos numeris
Proceso numeris
Bylos šalys
Teismo ar ikiteisminio tyrimo bylos
kuratorius
Projektas
Dokumento turinys
Pavadinimas
Grigeo Nepatenka į KVR, programos nenagrinesime.doc
img20200811_09575665.pdf
Susieti dokumentai
Pradinis dokumentas (1)
1Kl-392
2020-08-07 DĖL AB „GRIGEO
Raštas
KLAIPĖDA“
POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO
PROGRAMOS
DERINIMO
Užduotys (1)
2538550
2020-08-10 Užduotis

Tipas
Dokumento turinys ir jo priedai
Dokumento turinys ir jo priedai

Įvykdyta

Vyriausioji specialistė
Jurgita Ektė

2020-08-10

Baigta

Vyriausioji specialistė
Jurgita Ektė

2020-08-10

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui
El. p. aaa@aaa.am.lt

2020-09- Nr.
Į 2020-09-22 Nr. (30.1)-A4E-8246

Kopija:
UAB „Ekosistema“
El. p. info@ekosistema.lt

DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – NUOTEKŲ
VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJA DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R.
SAV. – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad pagal kompetenciją išnagrinėjo
papildytą (pagal 2020-08-21 rašte Nr. (5.1.42 E) A5-4748 pateiktas pastabas) AB „Grigeo Klaipėda“
planuojamos ūkinės veiklos (nuotekų valymo įrenginių modernizaciją Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa). PAV programa
papildyta pagal visas pateiktas pastabas.
Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimu,
patvirtintu 2020-08-20 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-333 (reg. Nr.
T00085152) žemės sklypas, kuriame AB „Grigeo Klaipėda“ numato vykdyti ūkinę veiklą, kad.
Nr. 5544/0007:51 patenka į U_PS_F funkcinę zoną. Joje yra galimi naudojimo būdai, atitinkantys
numatytą ūkinę veiklą:
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Tai Žemės sklypai, skirti gamybos,
remonto ir pramonės įmonių ar dirbtuvių, sandėlių statiniams, energetikos objektams, įskaitant
branduolinės energetikos objektus ir statinius (atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, branduolinių
medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų saugykla, jų perdirbimo objektas, taip pat radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo įrenginys – radioaktyviųjų atliekų kapinynas ir kita), atliekų naudojimo, atliekų paruošimo
naudoti ar šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo (naudoti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip
3 metus, šalinti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) įrenginiams.
Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos: Žemės sklypai, skirti
atliekų šalinimo veikloms: naudoti skirtoms atliekoms laikyti daugiau nei 3 metus, šalinti skirtoms
atliekoms laikyti daugiau nei 1 metus, taip pat atliekų naudojimo veikloms: atliekų paruošimui naudoti
ar šalinti, atliekoms surinkti ir laikyti (naudoti skirtoms atliekoms laikyti ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti
skirtoms atliekoms laikyti ne ilgiau kaip 1 metus).
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu bei 8 straipsnio 6 dalimi teikiame išvadą, kad
pritariame papildytam AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos PAV programos
dokumentui.

Biudžetinė įstaiga
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Tel. (8 46) 21 11 16.
El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773688
www.klaipedos-r.lt

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) reikšmingumą visuomenei,
įpareigojame PAV dokumentų rengėją, parengus PŪV poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, prieš
teikiant derinti PAV subjektams, pristatyti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai.

Direktoriaus pavaduotojas

Akvilė Bazilienė, tel. 8 698 28 165, el. p. akvile.baziliene@klaipedos-r.lt

Justas Ruškys
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PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO
DEPARTAMENTO PRIE VRM KLAIPĖDOS APSKRITIES
PRIEŠGAISRINEI GELBĖJIMO VALDYBAI
Trilapio g. 12, Klaipėda, LT-92191 Klaipėdos m. sav.

2020-08-05 Nr. 20-165
Į

DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS
DERINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo Nr. I-1495 (TAR, 2017, Nr. 11562) (toliau - PAV įstatymas) 8 straipsniu ir Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885, 6 punktu, UAB „Ekosistema“ parengė AB „Grigeo
Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav.), poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) programą (pridedama) ir teikia ją
nagrinėti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau - Valdyba).
Prašome Valdybos PAV įstatymo 8 straipsnio 4 punktu nustatytais terminais išnagrinėti PAV
programą ir PAV dokumentų rengėjui pateikti išvadą dėl PAV programos derinimo.

PRIDEDAMA:
1. PAV programa skaitmeninėje laikmenoje:
Grigeo_PAV_programa_byla_0.pdf (su priedais).

Direktorius

Marius Šileika

Rengė: A. Barsevičius, tel.: (8 46) 43 04 63,
el. paštas: andrius@ekosistema.lt.
Adresas korespondencijai:
Registracijos adresas:
Taikos pr.119, LT-94231 Klaipėda

tel.: (8 46) 43 04 63
tel./faksas: (8 46) 43 04 69
http://www.ekosistema.lt

PVM mok. kodas LT400166314; įm. kodas 1400 16636
Atsisk. sąskaita Nr. LT63 7044 0600 0050 0745,
AB SEB bankas, kodas 70440
el. paštas: info@ekosistema.lt

0101213214
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1 iš 2 p.

andrius@ekosistema.lt
Iš:
Data:
Kam:
Tema:

"AAA bendras" <aaa@aaa.am.lt>
2020 m. liepos 17 d. 09:49
<andrius@ekosistema.lt>
Re: Del informacijos paskelbimo

Laba diena,
Jūsų raštas gautas ir užregistruotas 2020-07-16, reg. Nr. AS‐5357, užduoties vykdytoja
Natalja Šulga ‐ Jakučionienė, el.p. natalja.jakucioniene@aaa.am.lt ir Daiva Lukošienė, el.p.

daiva.lukosiene@aaa.am.lt
2020-07-16 15:43, andrius@ekosistema.lt rašė:
Laba diena,

UAB „Ekosistema“ 2020-07-15 raštu Nr. 20-136 siuntė informacinį skelbimą apie
parengtą AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (nuotekų valymo įrenginių
modernizacija Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo
programą. Prašytume raštu Nr. 20-136 teiktą informaciją laikyti neaktualia ir skelbimą
pakeisti nauju. Lydraštis ir skelbimas pridedami.

Pagarbiai,
UAB "Ekosistema"
inžinierius Andrius Barsevičius
tel.: 8-46 430 463, faks.: 430 469
mob.: +370 679 39401
andrius@ekosistema.lt
www.ekosistema.lt

-__________________________________________
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
A. Juozapavičiaus g. 9, LT‐09311 Vilnius
Tel. 8 706 62 008
El. paštas aaa@aaa.am.lt
http://gamta.lt
Facebook
LinkedIn

2020-07-17

2 iš 2 p.

__________________________________________
Šioje žinutėje ir/arba jos prieduose pateikiama informacija yra skirta tik nurodytam adresatui
ir gali būti konfidenciali. Jeigu ši žinutė pasiekė jus per klaidą, ji negali būti naudojama,
platinama, skaitoma, persiunčiama, kopijuojama ar kitaip skleidžiama. Tokiu atveju, prašome
šią žinutę ištrinti ir apie tai pranešti siuntėjui elektroniniu paštu.
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, LT-09311 Vilniaus m. sav.
el. paštu: aaa@aaa.am.lt.
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DĖL INFORMACIJOS APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROGRAMĄ PASKELBIMO APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS TINKLALAPYJE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885
„Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR,
2017-11-02, Nr. 17241) 67.1 punktu, teikiame Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją apie UAB
„Ekosistema“ parengtą AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (nuotekų valymo
įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo
programą. Skelbimo turinys pridedamas.
PRIDEDAMA:
1. Skelbimo turinys, 1 lapas.

Direktorius

Marius Šileika

Originalas paštu nebus siunčiamas.

Rengė: A. Barsevičius, tel.: (8 46) 43 04 63,
el. paštas: andrius@ekosistema.lt.
Adresas korespondencijai:
Registracijos adresas:
Taikos pr.119, LT-94231 Klaipėda

tel.: (8 46) 43 04 63
tel./faksas: (8 46) 43 04 69
http://www.ekosistema.lt

PVM mok. kodas LT400166314; įm. kodas 1400 16636
Atsisk. sąskaita Nr. LT63 7044 0600 0050 0745,
AB SEB bankas, kodas 70440
el. paštas: info@ekosistema.lt

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ NUOTEKŲ
VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ
1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: AB „Grigeo Klaipėda“,
Nemuno g. 2, LT-91199 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 39 56 16, el. paštas:
info.klaipeda@grigeo.lt.
2. PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipėdos m.
sav., tel. (8 46) 43 04 69, el. paštas: info@ekosistema.lt.
3. PŪV pavadinimas: Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
4. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k.
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą, teiks išvadas:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo
departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys;
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
6. Atsakinga institucija, kuri tvirtins programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A.
Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt
7. Pasiūlymai, susiję su PAV programa, teikiami: 11 darbo dienų po šios informacijos
paskelbimo dienos registruotu laišku (UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, LT-94231
Klaipėdos m. sav.) arba elektroniniu paštu: info@ekosistema.lt. Pasiūlymų kopijos - Aplinkos
apsaugos agentūrai.
8. Su PAV programa susipažinti galima: UAB „Ekosistema“ interneto tinklalapyje
http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pav-programaklaipedos-rajono-savivaldybeje.
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6. Atsakinga institucija, kuri tvirtins programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A.
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Marius Šileika
Nuo:
Išsiųsta:
Kam:
Tema:
Priedai:

Lena Urbonavičiūtė <Lena.Urbonaviciute@klaipeda.lt>
pirmadienis 2020 m. spalis 12 14:14
info@ekosistema.lt
skanuotas raštas
img-201012131253.pdf

Pagarbiai
Lena Urbonavičiūtė
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr.raštvedybos tvarkytoja
Tel. (8 46) 39 61 15
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ISTORIJA

KAIP BUVO PALAIDOTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ
Pabaiga. Pradþia Nr. 24

Antanas Šimkūnas
1988 m. rugpjūčio 2 d. „Amerikos balsas“ tęsia pokalbį su L. Dovydėnu.
L. Rimkus. Seimasn/ vyko tris dienas.
Pirmą dieną buvo priimtas nutarimas paskelbti Lietuvą sovietine respublika, o kitą
dieną jau buvo nutarta prašyti, kad Lietuva
būtų įjungtų į Sovietų Sąjungą. Ar jūs buvote
Seime, ar matėte, kaip visi šitie nutarimai
buvo priimti?
L. Dovydėnas. Taip. Seimas kaip žinote
vyko teatre. Tai tikrai gryna vaidyba buvo.
Pirmininkas, žinoma, buvo Pozniakovas.
Tai jis iš anksto atėjo ir pasakė, kad tu
pasakysi tokią ir tokią kalbą. O jei tu pats
norėjai, tai jis sako - labai prašau, parašykite
savo kalbą ir duokite mums. Ir kai jie tą
kalbą aprobuos, tai tamsta galėsi kalbėti.
Dauguma klausytojų, gal 60 proc., buvo

enkavedistai. Ir jie buvo puikiai išlavinti.
Plojo, rėkė: „Valio Lietuvai, valio gerovės
įkūrėjas Liaudies Seimas.“ Viskas buvo
taip teatrališka. Pasiėmė du poetus mūsų
poetų garbei, kuria aš ir šiandien negaliu
atsispjaudyt. Tai Salomėją Nėrį ir Liudą
Girą. Čia jau buvo atrinkta komisijos, Meškauskienės pastangomis. Mes žinojom, kad
Stalinui kažką veža. Latviai vežė kažkokius
daiktus, gintarą ar kažkokį velnią, estai vėl
kažkokius drabužius, išaustus iš lino. O
mūsiškiai irgi vežė kažkokių lininių dalykų.
Ir svarbiausia, sako, nei latviai, nei estai
nenuveš to, ką nuveš lietuvių poetai, savo
poemas. Ir jūs, jeigu žinote Rusijos istoriją,
tai visą laiką, nuo totorių laikų ten dovanų
vežimas, nešimas valdovams yra tradicinis
dalykas. Tai tokia buvo situacija. O ką galėjai
atsistojęs pasakyt? Aš, sakysim, sėdėjau
pirmoje eilėje. Bet šalia manęs sėdėjo du
vyrai, kurių aš nepažinau. Ir taip prie kiekvieno atstovo sėdėjo kažkokie vyrukai,

kurie su tavim nešnekėjo. Bet ir atsistojus,
sakysim, jeigu norėtum ką užprotestuot, kad
čia melas ar ką, tai iš anksto mums pasakė,
kad jokių šnekų negali būti. Jeigu tik kas
atsistos, pasakys ką, tai išves jį kaip beprotį.
Stovėjo dvi ar trys mašinos. Teatras buvo
puikiai paruoštas.
L. Rimkus. Nors teatras buvo puikiai
paruoštas, vis dėlto kai kurie delegatai bandė
pasipriešinti nutarimui, kad Lietuva būtų
įjungta į Sovietų Sąjungą, ar ne?
L. Dovydėnas. Tai šito viso iniciatorius
buvo daktaras Antanas Garmus. Jis bene
pirmas prie manęs priėjo ir pasakė, kad
aiškiai mes laidojam Lietuvos laisvę, nepriklausomybę. Reikia ką nors daryti. Jis
sako bandysiu prieiti prie Pozniakovo ar
Dekanozovo ir jiems išdėstysim, kad yra ir
kitokia nuomonė. Sako, matai, Seime mes
nieko negalim padaryti. Garmus klausia
manęs, ar jūs prie šito prisidedat? Žinoma,
aš prisidėjau. Ir kiek aš žinau, buvo kreip-

tasi į Henriką Kačinską. Jis irgi prisidėjo.
Ir, rodos Staškevičiūtė prisidėjo, rodos ir
Juknevičius, dar kažkoks ūkininkas iš Rokiškio, nors buvo kompartijos narys. Ir jie
visi nuėjo prie rinkimų komisijos. Negalėčiau tvirtinti, ar jie priėjo iki Dekanozovo,
atrodo, tik iki Pozniakovo. Ir nunešė savo
pareiškimą. Pozniakovas pasakė: ką jūs čia
darot, ar kokie vaikai? Juk maždaug 99 proc,
nubalsavo. Visa Lietuva džiaugiasi. Matot,
kad eina demonstracijos, ir viskas. Šitas
visas istorijas reikia užmiršti. Lietuva jau
yra įsijungusi. Ir jeigu jūs čia dar daug ką
šnekėsit, tai tik atrodysit juokingi ir reikalas
gali pasibaigti prastai.
Taip viskas buvo. Labai mažai buvo
galima ką nors padaryti. Juk kaip mes pasilikom? Vyriausybė pasitraukė. Kariuomenės
generolas Vitkauskas sutiko Raudonąją
armiją su gėlėmis ir pasižadėjo, kad Lietuvos armija bus įjungta į Raudonąją armiją.
Taip ir įvyko.

SKELBIMAI
In memoriam
Bronislava Urbanavičiūtė-Daunorienė
(1932 11 23 – 2020 07 03)
Bronislava gimė Alytuje. Ji nežinojo, kas yra
tikrieji Jos tėvai. Visą gyvenimą geru žodžiu minėjo
Ją užauginusius žmones.
Baigė VPI. Dirbo Žagarėje, Vilniaus ir Šalčininkų
rajonų mokyklose. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė puoselėjo lietuvybę. Jos straipsniai, recenzijos
buvo spausdinami respublikinėje spaudoje.
Nuo 1991 m. - prasmingi misionierės metai
Argentinoje.
Apdovanota Jono Varno premija, padėkos raštais.
Lietuvos mokytojų literatų ,,Spindulio“ drauBronislava Urbanavičiūtė-Daunorienė
gijos veteranė. Rašė eiles, sugebėjo vertinti kolegų
kūrybą. Išleido savo kūrybos eilėraščių knygą ,,Vaivorykštės taku“. Jos eilėraščių yra ir
almanachuose.
Turėjo gražų balsą ir labai mėgo dainuoti.
Likimas Jai buvo palankus. Nuo pat paauglystės metų Ją lydėjo pirmoji ir vienintelė
tikroji gyvenimo meilė.
Liūdime kartu su dukra Jolita ir vaikaičiais: Justu, Pauliumi ir Monika.
Lietuvos mokytojų literatų ,,Spindulio“ draugija

Man reikia Tėvynės
Bronislava Daunorienė
Nereikia man aukso,
Nereikia šlovės –
Man reikia tiktai Lietuvos,
Jos kryžių kalnelio,
Svyruoklio berželio,
Lopšinės prie vygės senos.

Man reikia Tėvynės,
Man reikia kalbos,
Lietuviškos duonos rupios.
Basa per ražienas
Blausioj mėnesienoj
Į kaimišką pirkią grįžtu.
Per lieptus vaikystės,
Per Sibiro rykštes...
Prie slenksčio sukniubus verkiu...

UAB „Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo M. Marcinkevičiaus g. 35, Vilnius, dalinio šlaitinio stogo remonto ir karnizų pakalimo darbams atlikti
konkurso būdu.
Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/
Nr.173
Vilniaus miesto apylinkės teismas (Laisvės pr. 79A, Vilnius) priėmė pareiškėjo Valdemar Piotrovski pareiškimą dėl Jelenos Petrovskajos, gimusios 1934 m., kurios paskutinė
žinoma gyvenamoji vieta buvo Mildos g. 11-9, Vilniaus m., paskelbimo mirusia. Byloje
suinteresuotais asmenimis dalyvauja Voitech Piotrovski ir valstybės įmonė „Turto bankas“.
Iš bylos medžiagos žinomos aplinkybės, kurios galėtų padėti rasti dingusį asmenį
yra tai, kad Jelena Petrovskaja, gimusi 1934 m., kurios faktinė gyvenamoji vieta buvo
Mildos g. 11-9, Vilniuje, 2019 m. rugsėjo 12 d., apie 9:00 val. išėjo iš savo namo ir negrįžo.  
Nr.174

Asmeniniai skelbimai iš visos Lietuvos
į „Lietuvos aidą“ priimami nemokamai
el. paštu: fondas@aidas.lt

telefonu: +370 651 75795

Pranešimas apie D. Gužo firmos „Tyla ir sauga“ likvidavimą
Remiantis 2017-10-25 savininko sprendimu, pradedamas D. Gužo firmos „Tyla ir sauga“,
kodas 123524422, likvidavimas. Nuo 2017-10-27 D. Gužo firma „Tyla ir sauga“ įgijo teisinį
statusą – „likviduojamas“. Kilus klausimams, prašome kreiptis į likvidatorių, J. Gužą, el.
paštu: danielius.guzas@gmail.com.
Nr.171
Informacija apie parengtą AB „Grigeo klaipėda“ Nuotekų
valymo įrenginių modernizacijos poveikio aplinkai vertinimO PROGRAMĄ
1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: AB „Grigeo Klaipėda“,
Nemuno g. 2, LT-91199 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 39 56 16, el. paštas: info.klaipeda@grigeo.lt. 2. PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipėdos
m. sav., tel. (8 46) 43 04 69, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas: Nuotekų
valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 4. PŪV vieta:
Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k. 5. PAV subjektai, kurie pagal
kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą, teiks išvadas: Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas; Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. 6. Atsakinga institucija, kuri tvirtins
programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370
706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt 7. Pasiūlymai, susiję su PAV programa, teikiami: 11 darbo
dienų po šios informacijos paskelbimo dienos registruotu laišku (UAB „Ekosistema“, Taikos
pr. 119, LT-94231 Klaipėdos m. sav.) arba elektroniniu paštu: info@ekosistema.lt. Pasiūlymų
kopijos - Aplinkos apsaugos agentūrai. 8. Su PAV programa susipažinti galima: UAB „Ekosistema“ interneto tinklalapyje http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pav-programa-klaipedos-rajono-savivaldybeje.
Nr.172
Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.
PERKAME MIŠKĄ VISOJE LIETUVOJE. Tel. nr. 8 698 26111.

Psl. 1, 6

Valstybės laikraštis "Lietuvos aidas"
Leidėjas Viešoji įstaiga "Lietuvos aido" fondas

Elektroninis paštas fondas@aidas.lt
Telefonas +370 65175795
Įmon ės kod as 124861759. Tiražas 7000 egz.
Įregistravimo data 1999 m. gegužės 10 d.
At. sąsk. LT484010042402801262 DNB. Bank o kod as 40100

Adresas korespondencijai Pilies g. 18-3B, Vilnius

Bendradarbiai: Vytautas Baškys, Juozas Elekšis, prof. Jonas Grigas, Alfonsas Kairys,
Algirdas Kavaliauskas, Vytautas Kuprys, Jeronimas Laucius, Jonas Laurinavičius,
dr. Algirdas Matulevičius, dr. Egidijus Mažintas, Regina Kuzmaitė –
Norkevičienė, Julius Norkevičius, Jonas Adolfas Patriubavičius, Arnoldas
Piročkinas, Stasys Prakapas, dr.Juozas Račkauskas, Irena Ramaneckienė,
Birutė Silevičienė, Ričardas Simonaitis, Leonas Stepanauskas, Ona Striškienė, Povilas Šimkavičius,
Vladimiras Trukšinas, Irena Tumavičiūtė, Vladas Turčinavičius, Albertas Vaidila, dr.Aldona Vasiliauskienė,
Lidija Veličkaitė, Vaclovas Volkus, prof. Ona Voverienė, Vytautas Žeimantas, Kazys Kęstutis Šiaulytis, Juozas
Brazauskas, Virginija Bortkevičienė, Česlovas Iškauskas, Rimvydas Laužikas, Juozas Prasauskas, Zigmas
Tamakauskas ir kt.
Masinės informacijos priemonės steigimo liudijimas Nr. 210, išd. 1990 m. gegužės 7 d.
Visa medžiaga, pateikta „Lietuvos aide“, – VšĮ „Lietuvos aido“ fondas nuosavybė. Ją kopijuoti, perspausdinti ir platinti be VšĮ „Lietuvos aido“ fondas
sutikimo draudžiama. Autorių nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. Redakcija pasiliek a teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti;
rankraščiai autoriams negrąžinami. Už spausdinamus laiškus bei nuotraukas honorarų nemok ame. Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Už dienraštyje publikuojamas medžiagas atsako autoriai. Rinko ir maketavo VšĮ „Lietuvos aido“ fondas techninis centras: vad. Loreta Nikolenkienė.
Spausdina UAB Vakarų spaustuvė

Vyr. redaktorė Rasa Pilvelytė-Čemeškienė, tel. +370 698 11105
Lietuvos aidas Nr. 25

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos ir jos poveikio aplinkai vertinimo
registracijos forma)

SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ
MODERNIZACIJA DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.)
IR JOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO REGISTRACIJA

Eil.
Nr.

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo
gavimo diena

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo
teikimo diena

1

2

3

Suinteresuotos visuomenės duomenys
(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio
asmens pavadinimas, adresas, telefono
numeris, el. pašto adresas)

Suinteresuotos visuomenės
pasiūlymai

4

5

Dėl PAV programos
1.

2020-08-03

2020-08-02

Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenė.
Kodas 301495742.
Klaipėdos g. 31, Ketvergiai, Klaipėdos r.
adresas korespondencijai: Saulės g. 2,
Ketvergiai, Klaipėdos r. 95409.
El. paštas:
sernuketvergiubendruomene@gmail.com,
tel.: +370 686 92294

Dėl AB „Grigeo Klaipėda“
2020 m. liepos 17 d. pateiktos
AB „GRIGEO KLAIPĖDA“
Planuojamos ūkinės veiklos
(Nuotekų valymo įrenginių
modernizacija Dumpių k.,
Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.,)
poveikio aplinkai vertinimo
programos

Dėl PAV ataskaitos
1.

-

-

-

-

PRIDEDAMA: 1. 2020-06-02 raštas Nr. 2020/08/02-01 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ 2020 m. liepos
17 d. pateiktos AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ Planuojamos ūkinės veiklos (Nuotekų valymo įrenginių
modernizacija Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.,) poveikio aplinkai vertinimo programos“
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymus užregistravo
_Andrius Barsevičius, aplinkos inžinierius, tel.: 8-46 430 463 ______________
(vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr., parašas, data)

2020-08-03

Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenė
Kodas 301495742
Klaipėdos g. 31, Ketvergiai, Klaipėdos r.;
adresas korespondencijai: Saulės g. 2, Ketvergiai, Klaipėdos r. 95409
sernuketvergiubendruomene@gmail.com, tel. +370 686 92294

2020.08.02 Nr. 2020/08/02 -01

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI
UAB „Ekosistemos“

Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ 2020 m. liepos 17 d. pateiktos AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PLANUOJAMOS
ŪKINĖS VEIKLOS (NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJA DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN.,
KLAIPĖDOS R. SAV.) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS
Bendruomenė, susipažinusi su AB „Grigeo Klaipėda“ pateikta poveikio aplinkai vertinimo programa teikia
pastabas
1.

Bendruomenė reikalauja, kad būtų rengiamas pilna apimtimi vienas bendras poveikio aplinkai
atrankos dokumentas VISAI nuotekų tvarkymo sistemai, nedalinant į modernizaciją, naujo
vamzdyno tiesimą į AB „Klaipėdos vanduo“ ir kad būtų galima kompleksiškai įvertinti planuojamos
ūkinės veiklos pakeitimus, modernizaciją ir naudojamas technologijas, jų efektyvumą, naudojamas
chemines medžiagas ir jų bendrą suminį poveikį aplinkai, prognozuojamą aplinkos taršą ir jos mažinimo
priemones.

2.

Poveikio aplinkai ataskaitoje negali būti naudojami seni, iki 2020 sausio 7 d. atlikti tyrimų protokolai
ir jų duomenys, nes aplinkosauginių pažeidimų, tiriamų ikiteisminiame tyrime, mastas ir žala, galimai
teršiant Kuršių marias nevalytomis nuotekomis, bus apibrėžti ir nustatyti teisme, todėl dabar šie
duomenys yra galimai visiškai neatitinkantys realybės.

3.

Bendruomenė pažymi, kad nevykdant nuotekų tvarkymo veiklos AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo
įrenginiiuose Dumpiuose, Klaipėdos r., ženkliai sumažėjo arba visai nepasiekia gyvenamosios aplinkos
aplinkinėse teritorijose nemalonūs kvapai, todėl gyvenamosios aplinkos pagerėjimą Bendruomenė tiesiogiai
sieja su galimai buvusia netinkamai tvarkomų iki 2020 sausio 7 d. AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų veikla.

4.

Įrenginiai, kurie naudojami nuotekų tvarkymo veikloje, privalo būti juridiškai įregistruoti ir techniškai
patikrinti, kaip gebantys vykdyti didelio nuotekų srauto tvarkyme, nes mūsų žiniomis nuotekose yra
didžiulis kiekis įvairiausių pavojingų medžiagų, kurios dar ir sudaro smardžius bei pavojingus aplinkai
junginius, todėl nuotekas būtina išvalyti ne tik biologiškai, bet ir chemiškai.

5.

Prašome Alinkos apsaugos agentūros atmesti teikiamą PAV programą, stabdyti taršos leidimo galiojimą iki
teismo sprendimo, kuriame bus nustatyta padaryta aplinkai žala.

Bendruomenės vardu,
Pirmininkė
Originalas paštu siunčiamas nebus

Rasa Kuzavienė

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo tvarkos aprašo
3 priedas
(Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos ir jos poveikio aplinkai vertinimo
įvertinimo forma)

SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ
MODERNIZACIJA DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.) IR JOS POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO ĮVERTINIMAS

Eil.
Nr.

Suinteresuota visuomenė
(fiziniai ar juridiniai asmenys)

Suinteresuotos
visuomenės sugrupuotų
pasiūlymų pobūdis
pagal temas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas
įvertinimas

1

2

3

4

Dėl PAV programos
1.

Šernų ir Ketvergių kaimų
bendruomenė.
Kodas 301495742.
Klaipėdos g. 31,
Ketvergiai, Klaipėdos r.
adresas korespondencijai:
Saulės g. 2, Ketvergiai,
Klaipėdos r. 95409.
El. paštas:
sernuketvergiubendruomene@
gmail.com,
tel.: +370 686 92294

PAV procedūrų
vykdymas

2020-06-02 raštas Nr. 2020/08/02-01 „Dėl AB
„Grigeo Klaipėda“ 2020 m. liepos 17 d. pateiktos AB
„GRIGEO KLAIPĖDA“ Planuojamos ūkinės veiklos
(Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k.,
Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.,) poveikio aplinkai
vertinimo programos“.
1 Pastaba. Bendruomenė reikalauja, kad būtų
rengiamas pilna apimtimi vienas bendras poveikio
aplinkai atrankos dokumentas VISAI nuotekų
tvarkymo sistemai, nedalinant į modernizaciją, naujo
vamzdyno tiesimą į AB „Klaipėdos vanduo“ ir kad
būtų galima kompleksiškai įvertinti planuojamos
ūkinės veiklos pakeitimus, modernizaciją ir
naudojamas technologijas, jų efektyvumą, naudojamas
chemines medžiagas ir jų bendrą suminį poveikį
aplinkai, prognozuojamą aplinkos taršą ir jos
mažinimo priemones.
Atsakymas. AB „Grigeo Klaipėda“, vykdydama
atskiras PAV procedūras Nuotekų valymo įrenginių
modernizacijai ir Nuotekų transportavimo slėginės
linijos įrengimui, nesiekia dirbtinai skaidyti veiklos,
turėdama tikslą sumažinti suminį jos poveikį.
Atliekant Nuotekų valymo įrenginių modernizacijos
PAV, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885, 3 punktu, bus
vertinama PŪV etapo sąsaja su planavimo ir
projektavimo etapais ir įvertinta atskira PAV
Nuotekų
procedūra
vykdoma
suplanuota
transportavimo slėginės linijos įrengimo veikla. PAV
programos 4.1 punkte (33 psl.) yra įtrauktas
suplanuotas nuotekų transportavimo slėginės linijos
išleistuvas „planuojamas išleidimas - po pirminio
nuotekų
valymo
AB
„Grigeo
Klaipėda“
mechaniniuose ir biologiniuose valymo įrenginiuose,
nuotekos patiestu vamzdžiu bus išleidžiamos į AB

3
„Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus galutiniam jų
išvalymui ....//....PAV ataskaitoje bus pateikta
informacija apie Dumpių nuotekų valymo įrenginių
planuojamo išleistuvo į AB „Klaipėdos vanduo“
nuotekų tinklus fizinius duomenis, išleidžiamų nuotekų
kiekį ir jose esančių teršalų koncentracijas,
vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų
tvarkymo reglamento patvirtinimo““. Pastaba laikoma
nepagrįsta.
5 Pastaba. Prašome Aplinkos apsaugos agentūros
atmesti teikiamą PAV programą, stabdyti taršos
leidimo galiojimą iki teismo sprendimo, kuriame bus
nustatyta padaryta aplinkai žala.
Atsakymas. Šis pareiškimas yra deklaratyvaus
pobūdžio, parengtai PAV programai pastabų ar
pasiūlymų nepateikta. Pastaba laikoma nepagrįsta.
Dėl duomenų
naudojamumo
rengiant PAV
ataskaitą

2 Pastaba. Poveikio aplinkai ataskaitoje negali būti
naudojami seni, iki 2020 sausio 7 d. atlikti tyrimų
protokolai ir jų duomenys, nes aplinkosauginių
pažeidimų, tiriamų ikiteisminiame tyrime, mastas ir
žala, galimai teršiant Kuršių marias nevalytomis
nuotekomis, bus apibrėžti ir nustatyti teisme, todėl
dabar šie duomenys yra galimai visiškai neatitinkantys
realybės.
Atsakymas. PAV ataskaitos rengimo metu bus
naudojami aktualiausi tyrimų protokolai ir jų
duomenys. Nesant galimybei atlikti naujų tyrimų
(neeksploatuojami įrenginiai ir pan.) numatoma
galimybė naudotis ankstesnių (iki 2020-01-07) tyrimų
duomenimis. Jeigu tyrimų duomenys siejami su
aplinkosauginiais pažeidimais - jie PAV ataskaitoje
naudojami nebus. Pastaba pagrįsta ir į ją bus
atsižvelgta rengiant PAV ataskaitą.

Kvapai

3 Pastaba. Bendruomenė pažymi, kad nevykdant
nuotekų tvarkymo veiklos AB „Grigeo Klaipėda“
nuotekų valymo įrenginiuose Dumpiuose, Klaipėdos
r., ženkliai sumažėjo arba visai nepasiekia
gyvenamosios aplinkos aplinkinėse teritorijose
nemalonūs kvapai, todėl gyvenamosios aplinkos
pagerėjimą Bendruomenė tiesiogiai sieja su galimai
buvusia netinkamai tvarkomų iki 2020 sausio 7 d. AB
„Grigeo Klaipėda“ nuotekų veikla.
Atsakymas. Šis pareiškimas yra deklaratyvaus
pobūdžio, parengtai PAV programai pastabų ar
pasiūlymų nepateikta. Pastaba laikoma nepagrįsta.

Nuotekos

4 Pastaba. Įrenginiai, kurie naudojami nuotekų
tvarkymo veikloje, privalo būti juridiškai įregistruoti
ir techniškai patikrinti, kaip gebantys vykdyti didelio
nuotekų srauto tvarkyme, nes mūsų žiniomis
nuotekose yra didžiulis kiekis įvairiausių pavojingų
medžiagų, kurios dar ir sudaro smardžius bei
pavojingus aplinkai junginius, todėl nuotekas būtina
išvalyti ne tik biologiškai, bet ir chemiškai.
Atsakymas. PAV programos 4.1 punkte (33 psl.)
nurodyta: „PAV ataskaitoje bus pateikta informacija
apie Dumpių nuotekų valymo įrenginių planuojamo

4
išleistuvo į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus
fizinius duomenis, išleidžiamų nuotekų kiekį ir jose
esančių teršalų koncentracijas, vadovaujantis Nuotekų
tvarkymo reglamentu ....//.... Įvertinus PŪV galimą
poveikį bei jo mastą, ir esant poreikiui, PAV
ataskaitos apimtyje gali būti numatytos poveikio
sumažinimo priemonės“. PAV ataskaitoje bus
nurodyti išleidžiamose nuotekose esantys teršalai ir
numatytos jų išleidimo sąlygos, vadovaujantis
Nuotekų tvarkymo reglamento ir AB „Klaipėdos
vanduo“ nustatytais reikalavimais. Pastaba laikoma
nepagrįsta.
Dėl PAV ataskaitos
1.

-

-

-

PRIDEDAMA: 1. Atsakymas Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenei. 2020-08-13 raštas Nr. 20-171
„Dėl pastabų ir pasiūlymų AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (nuotekų valymo
įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo
programai“.
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą parengė
Andrius Barsevičius, aplinkos inžinierius, tel.: 8-46 430 463 ______________
(vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr., parašas, data)

2020-08-13

ŠERNŲ IR KETVERGIŲ KAIMŲ BENDRUOMENEI
Saulės g. 2, Ketvergiai, LT-95409 Klaipėdos r. sav.
el. paštu: sernuketvergiubendruomene@gmail.com.

2020-08-13 Nr. 20-171
Į 2020-08-02 Nr. 2020/08/02 -01

DĖL PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS
VEIKLOS (NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJA DUMPIŲ K., DOVILŲ
SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMAI
UAB „Ekosistema“ parengė AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (nuotekų valymo
įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) (toliau - PŪV) poveikio aplinkai
vertinimo (toliau - PAV) programą. Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenė raštu 2020-08-02 Nr.
2020/08/02 -01 pateikė pastabas PAV programai. Atsižvelgdama į minėtame rašte pateiktas pastabas
UAB „Ekosistema“ teikia atsakymus ir informuoja, kurios pastabos laikomos pagrįstomis ir pagal jas
papildyta PAV programa:
1. Pastaba. Bendruomenė reikalauja, kad būtų rengiamas pilna apimtimi vienas bendras poveikio
aplinkai atrankos dokumentas VISAI nuotekų tvarkymo sistemai, nedalinant į modernizaciją,
naujo vamzdyno tiesimą į AB „Klaipėdos vanduo“ ir kad būtų galima kompleksiškai įvertinti
planuojamos ūkinės veiklos pakeitimus, modernizaciją ir naudojamas technologijas, jų
efektyvumą, naudojamas chemines medžiagas ir jų bendrą suminį poveikį aplinkai,
prognozuojamą aplinkos taršą ir jos mažinimo priemones.
Atsakymas. AB „Grigeo Klaipėda“, vykdydama atskiras PAV procedūras Nuotekų valymo
įrenginių modernizacijai ir Nuotekų transportavimo slėginės linijos įrengimui, nesiekia dirbtinai
skaidyti veiklos, turėdama tikslą sumažinti suminį jos poveikį. Atliekant Nuotekų valymo
įrenginių modernizacijos PAV, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. D1-885, 3 punktu, bus vertinama PŪV etapo sąsaja su planavimo ir projektavimo
etapais ir įvertinta atskira PAV procedūra vykdoma suplanuota Nuotekų transportavimo slėginės
linijos įrengimo veikla. PAV programos 4.1 punkte (33 psl.) yra įtrauktas suplanuotas nuotekų
transportavimo slėginės linijos išleistuvas „planuojamas išleidimas - po pirminio nuotekų valymo
AB „Grigeo Klaipėda“ mechaniniuose ir biologiniuose valymo įrenginiuose, nuotekos patiestu
vamzdžiu bus išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus galutiniam jų išvalymui
....//....PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie Dumpių nuotekų valymo įrenginių
planuojamo išleistuvo į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus fizinius duomenis, išleidžiamų
nuotekų kiekį ir jose esančių teršalų koncentracijas, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo
reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236
„Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo““. Pastaba laikoma nepagrįsta.
2. Pastaba. Poveikio aplinkai ataskaitoje negali būti naudojami seni, iki 2020 sausio 7 d. atlikti
tyrimų protokolai ir jų duomenys, nes aplinkosauginių pažeidimų, tiriamų ikiteisminiame tyrime,
mastas ir žala, galimai teršiant Kuršių marias nevalytomis nuotekomis, bus apibrėžti ir nustatyti
teisme, todėl dabar šie duomenys yra galimai visiškai neatitinkantys realybės.
Atsakymas. PAV ataskaitos rengimo metu bus naudojami aktualiausi tyrimų protokolai ir jų
duomenys. Nesant galimybei atlikti naujų tyrimų (neeksploatuojami įrenginiai ir pan.) numatoma
galimybė naudotis ankstesnių (iki 2020-01-07) tyrimų duomenimis. Jeigu tyrimų duomenys
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siejami su aplinkosauginiais pažeidimais - jie PAV ataskaitoje naudojami nebus. Pastaba pagrįsta
ir į ją bus atsižvelgta rengiant PAV ataskaitą.
3. Pastaba. Bendruomenė pažymi, kad nevykdant nuotekų tvarkymo veiklos AB „Grigeo
Klaipėda“ nuotekų valymo įrenginiuose Dumpiuose, Klaipėdos r., ženkliai sumažėjo arba visai
nepasiekia gyvenamosios aplinkos aplinkinėse teritorijose nemalonūs kvapai, todėl
gyvenamosios aplinkos pagerėjimą Bendruomenė tiesiogiai sieja su galimai buvusia netinkamai
tvarkomų iki 2020 sausio 7 d. AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų veikla.
Atsakymas. Šis pareiškimas yra deklaratyvaus pobūdžio, parengtai PAV programai pastabų ar
pasiūlymų nepateikta. Pastaba laikoma nepagrįsta.
4. Pastaba. Įrenginiai, kurie naudojami nuotekų tvarkymo veikloje, privalo būti juridiškai
įregistruoti ir techniškai patikrinti, kaip gebantys vykdyti didelio nuotekų srauto tvarkyme, nes
mūsų žiniomis nuotekose yra didžiulis kiekis įvairiausių pavojingų medžiagų, kurios dar ir
sudaro smardžius bei pavojingus aplinkai junginius, todėl nuotekas būtina išvalyti ne tik
biologiškai, bet ir chemiškai.
Atsakymas. PAV programos 4.1 punkte (33 psl.) nurodyta: „PAV ataskaitoje bus pateikta
informacija apie Dumpių nuotekų valymo įrenginių planuojamo išleistuvo į AB „Klaipėdos
vanduo“ nuotekų tinklus fizinius duomenis, išleidžiamų nuotekų kiekį ir jose esančių teršalų
koncentracijas, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu ....//.... Įvertinus PŪV galimą
poveikį bei jo mastą, ir esant poreikiui, PAV ataskaitos apimtyje gali būti numatytos poveikio
sumažinimo priemonės“. PAV ataskaitoje bus nurodyti išleidžiamose nuotekose esantys teršalai
ir numatytos jų išleidimo sąlygos, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento ir
AB „Klaipėdos vanduo“ nustatytais reikalavimais. Pastaba laikoma nepagrįsta.
5. Pastaba. Prašome Aplinkos apsaugos agentūros atmesti teikiamą PAV programą, stabdyti taršos
leidimo galiojimą iki teismo sprendimo, kuriame bus nustatyta padaryta aplinkai žala.
Atsakymas. Šis pareiškimas yra deklaratyvaus pobūdžio, parengtai PAV programai pastabų ar
pasiūlymų nepateikta. Pastaba laikoma nepagrįsta.
Direktorius

Marius Šileika

Originalas paštu nebus siunčiamas.
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andrius@ekosistema.lt
Iš:
Data:
Kam:
Įtraukti:
Tema:

"Marius Šileika" <info@ekosistema.lt>
2020 m. rugpjūčio 13 d. 10:46
"'Bendruomenė Šernai-Ketvergiai'" <sernuketvergiubendruomene@gmail.com>
20-171 Del pastabu PAV programai.pdf
RE: Pastabos atrankai

Laba diena,
Atsižvelgdama į Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės (toliau ‐ Bendruomenė) 2020‐08‐02 raštu Nr.
2020/08/02 ‐01 (toliau ‐ Raštas) pateiktas pastabas AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos
(nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) (toliau ‐ PŪV) poveikio
aplinkai vertinimo (toliau ‐ PAV) programai, UAB „Ekosistema“ teikia atsakymus į Bendruomenės Rašte
pateiktas pastabas ir informuoja, kurios pastabos laikomos pagrįstomis ir pagal jas papildyta PAV programa.
Prašome Bendruomenės patvirtinti šio laiško gavimą.
Pagarbiai,
UAB „Ekosistema“
direktorius Marius Šileika,
Taikos pr. 119, Klaipėda, LT‐94231, Klaipėdos m. sav.,
tel.: (+370 46) 43 04 63, faksas: (+370 46) 43 04 69,
mob.: (+370 698) 47 300, el. paštas: info@ekosistema.lt.

From: Bendruomenė Šernai‐Ketvergiai [mailto:sernuketvergiubendruomene@gmail.com]
Sent: Monday, August 3, 2020 8:12 AM
To: aaa@aaa.am.lt; Marius | UAB Ekosistema <info@ekosistema.lt>
Subject: Pastabos atrankai

Labas rytas,
teikiame pastabas AB "Grigeo Klaipėda" PAV programai.
-Pagarbiai/ Best regards
Rasa Kuzavienė
Pirmininkė
Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenė
Klaipėdos g. 6, Ketvergiai
GSM: +370 686 92294
sernuketvergiubendruomene@gmail.com
******************************************************************************************
Laiškas yra skirtas tik tam asmeniui ar įmonei, kuriam yra adresuotas, nes jame esanti informacija gali būti konfidenciali ar riboto naudojimo. Ne jums skirto
laiško jūs negalite naudoti, kopijuoti, platinti ar paviešinti jame esančios informacijos. Apie ne jums skirto laiško gavimą prašome informuoti siuntėją t.y. Šernų
ir Ketvergių kaimų bendruomenę el. paštu sernuketvergiubendruomene@gmail.com
ir ištrinti laišką iš savo kompiuterio.
CAUTION - This message is intended for the addressee named above It may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient
of this message you must not use, copy, distribute or disclose it to anyone other than the addressee. If you have received this message in error please return the
message to the sender Association Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomene by replying to sernuketvergiubendruomene@gmail.com and then delete the message
from your computer.

******************************************************************************************
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Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

3 TEKSTINIS PRIEDAS.
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2020‐11‐05 ATRANKOS DĖL
PAV IŠVADA NR. (30.1)‐A4E‐1958

Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB ,,Ekosistema“
El. p. info@ekosistema.lt

Į 2020-10-27

Nr. 20-252

AB „Grigeo Klaipėda“
El. p. info.klaipeda@grigeo.lt
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamentui
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo valdybai
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Klaipėdos skyriui
Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie
Aplinkos ministerijos
ATRANKOS IŠVADA DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ NUOTEKŲ
TRANSPORTAVIMO SLĖGINĖS LINIJOS ĮRENGIMAS DUMPIŲ NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIUOSE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
2020-11-

Nr. (30.1)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.)
AB „Grigeo Klaipėda“, Nemuno g. 2, Klaipėda, tel. (8 46) 395616, faks. (8 46) 395600, el.p.
info.klaipeda@grigeo.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.)
UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel. (8 46) 430463, faks. (8 46) 430469, el.p.
info@ekosistema.lt.
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3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us)
Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV),
įrašytai į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
(toliau – Įstatymas) 2 priedo 14 punktą: Įstatymo 1 priedo 7.1 papunktyje nurodytos veiklos –
popieriaus ar kartono gamyba (kai gamybos pajėgumas – 200 ir daugiau tonų per parą) – bet koks
keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės
įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą,
naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti
neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio Įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta
PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., dalis PŪV numatoma
vykdyti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:51) dalyje - nuomos teise AB „Grigeo Klaipėda“
valdomoje 33,7671 ha ploto teritorijoje. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės
sklypo naudojimo būdas - atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Kita
dalis nuotekų transportavimo slėginių tinklų bus tiesiama neregistruotoje valstybinėje žemėje,
kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio inisterijos
Klaipėdos rajono skyriaus sutikimas „Dėl sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius
tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti
žemės sklypai“ Nr. SUVA-5582-(8.53 E.) pridedamas AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės
veiklos (nuotekų transportavimo slėginės linijos įrengimas Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose)
atrankos informacijos dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija) 2 priede.
Artimiausios PŪV teritorijai gyvenamosios teritorijos yra nutolusios apie 270 m atstumu.
Visuomeninės paskirties ir rekreacinės paskirties urbanizuotų teritorijų arčiau kaip 1000 m atstumu
nėra. Artimiausia saugoma teritorija yra už 1,75 km esantis Minijos ichteologinis draustinis.
Artimiausios Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“ priskirtos teritorijos yra Kalvių karjeras,
esantis nuo nuotekų valyklos apie 530 m atstumu, Minijos upės slėnis – apie 1,65 km atstumu ir
Minijos upė – apie 1,75 km atstumu. Artimiausios kultūros vertybės iki 2,00 km atstumu nuo PŪV
vietos: Nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro A. Žalio kapas yra nutolę apie 1,04 km
atstumu, Toleikių kapinynas – apie 1,50 km atstumu, Spengių kaimo evangelikų liuteronų kapinės –
apie 1,60 km atstumu, Ketvergių kaimo senosios kapinės – apie 1,68 km atstumu.
Artimiausios nuotekų valyklai vandenvietės yra Dumpių nuotekų valyklos gėlo vandens
vandenvietė ir Ketvergių gėlo vandens vandenvietė. Dumpių nuotekų valyklos gėlo vandens
vandenvietė nuo PŪV vietos nutolusi apie 150 m atstumu nuo sklypo ribos, 430 m nuo nuotekų
valymo įrenginių. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją PŪV teritorija patenka į vandens
apsaugos zonos 1, 2 ir 3B juostas. Ketvergių gėlo vandens vandenvietė nuo PŪV vietos nutolusi
apie 1,60 km atstumu. PŪV teritorija nepatenka į Ketvergių gėlo vandens vandenvietės vandens
apsaugos zoną.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas
Esamos ūkinės veiklos aprašymas
AB „Grigeo Klaipėda“ vykdo popieriaus ir/ar kartono gamybą Klaipėdos m., Nemuno g. 2.
Pagrindinė AB „Grigeo Klaipėda“ gaminama 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.
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Pagal Atrankos informaciją AB „Grigeo Klaipėda“ kartono gamybos padalinyje (Klaipėdos
m., Nemuno g. 2) vykdoma veikla nekeičiama, todėl šioje atrankos išvadoje nevertinama.
Su planuojama PŪV 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 AB „Grigeo Klaipėda“ (Nemuno g. 2,
Klaipėdos m.), bei filtratas ir paviršinės-lietaus nuotekos iš kompostavimo aikštelių. Pagal turimą
taršos integruotos kontrolės ir prevencijos (toliau – TIPK) leidimo sąlygasvalytos nuotekos turi būti
išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ valytų nuotekų išleidimo kolektorių, kuriuo nuotekos
patekdavo į Kuršių marias. Nuo 2020-01-07 nuotekų padavimas iš AB „Grigeo Klaipėda“ (Nemuno
g. 2., Klaipėda) į Dumpių nuotekų valyklą sustabdytas.
Planuojama veikla
AB „Grigeo Klaipėda“ planuoja pakeisti iki 2020-01-07 buvusius nuotekų išleidimo
sprendinius - nuotekas iš Dumpių nuotekų valymo įrenginių išleisti į AB „Klaipėdos vanduo“
nuotekų tinklus, nutiesiant 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginę liniją.
AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinės nuotekos turi būti apvalytos prieš išleidžiant į komunalinių
nuotekų nuotakyną, o teršalų koncentracijos turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamente1 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“ planuoja susidarančias nuotekas
apvalyti Dumpių nuotekų valymo bare ir, nutiesus nuotekų transportavimo slėginę liniją nuo AB
„Grigeo Klaipėda“ Dumpių nuotekų valymo įrenginių iki AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų valyklos
tinklų (žiūr. Atrankos informacijos 2 pav.), perduoti nuotekas galutiniam išvalymui į AB
„Klaipėdos vanduo“.
Į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus planuojamų išleisti maksimalus paros nuotekų debitas siekia
- 3100 m3, metinis nuotekų debitas - 1131500 m3/m.
PŪV technologijos aprašymas
Projektuojama slėginė nuotekų transportavimo linija ir pasijungimo kamera. Projektuojama
slėginė linija bus tiesiama kasybos būdu - iškasant tranšėjas. Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje bus
mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo (225 mm) plius 0,6 m. Inžinerinių tinklų
planas pateiktas Atrankos informacijos 3 priede.
Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai:
•
Nuotekų tinklai:
- savitakinio tinklo Ø315 įrengimas kartu su posūkio šuliniais.
- slėginės nuotekų transportavimo linijos Ø225 įrengimas.
•
Technologinės įrangos (siurblių) įrengimas.
•
Matavimo įrangos - prietaisų (automatinio mėginių semtuvo, pH/T/ORP, skendinčių
medžiagų daviklių, debito matavimo prietaiso) įrengimas ir duomenų perdavimas į AB
„Klaipėdos vanduo” SCADA sistemą.
Nuotekų tinklai. Iš Dumpių nuotekų valymo įrenginių antrinio nusodintuvo išleidimo latako
projektuojamas PVC savitakinis Ø315 vamzdis. Posūkiuose projektuojami posūkio-pravalos PP
šuliniai (F1 ir F2) Ø315 mm (žiūr. 3 priedą). Po pirminio valymo apvalytos nuotekos nukreipiamos
į esamą šulinį Nr. 200, kurio diametras Ø 3150 mm, gylis 5,22 m. Šulinys objekte nenaudojamas,
todėl galės būti išleidžiamos po pirminio valymo apvalytos nuotekos. Siurbliai (1 darbinis + 1
rezervinis), nuotekų perpumpavimui iš šulinio Nr. 200 į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą,
projektuojami pastate - dumblo siurblinėje. Siurbliu nuotekos slėginiu PE100 PN10 Ø225 vamzdžiu
1580 m pumpuojamos į AB „Klaipėdos vanduo“ esančią nuotekų valyklą Uosių g. 8, Dumpių k.,
Klaipėdos r.

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D 1-236 „Dėl Nuotekų
tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
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Technologinė įranga. Nuotekų perpumpavimui į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą
projektuojami nuotekų siurblai (1 darbinis + 1 rezervinis). Siurbliai veiks pagal talpoje
suprojektuotą lygio daviklį. Siurblio našumas 144 m3/h.
Atlikus skaičiavimus pagal nuotekų debitus ir teršalų koncentracijas, nustatyta, kad esamų
orapūčių našumas yra pakankamas. Orui tiekti įrengtos 4 orapūtės, kurių kiekvienos našumas - 48,3
m3/min.
Matavimų įranga. Išleidžiamų 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 debitas m3.
Nuotekų mėginiams imti projektuojamas automatinis mėginių semtuvas Liquistation CSF48.
Semtuvas projektuojamas esamos siurblinės pastate, mėginiai imami iš slėginio vamzdžio Ø225.
Mėginio paėmimui slėginiame nuotekų vamzdyje įmontuojama armatūra CSA 420 ir mėginio
paėmimo vamzdis Ø20. Mėginius semtuvas galės imti tiek vienkartinius momentinius, tiek
priklausomai nuo laiko, pagal nustatytą intervalą. 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 dumblo siurblinės pastate slėginiame vamzdyje
montuojamas drumstumo daviklis Turbimax CUS51D.
Vandens naudojimas
AB „Grigeo Klaipėda” nuotekų valymo technologiniame procese vanduo nenaudojamas.
Nuotekų valymo bare vanduo naudojamas tik buitiniams poreikiams. Nuotekų transportavimo
slėginės linijos įrengimo metu metinis vandens sunaudojimas nepasikeis ir liks 1000 m3.
Nuotekų tvarkymas
Iš AB „Grigeo Klaipėda“ (Nemuno g. 2) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus
išleidžiamose nevalytose nuotekose teršalų BDS7, ChDS, skendinčių medžiagų, bendro azoto ir
bendro fosforo koncentracijos matuojamos kasdien, nuolatiniu automatiniu mėginių semtuvu.
Tyrimus atlieka pats nuotekų tvarkytojas AB „Klaipėdos vanduo“.
Nuotekos iš AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinės teritorijos esamomis linijomis bus
transportuojamos į Dumpių nuotekų valymo įrenginius ir apvalomos mechaniniuose-biologiniuose
nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose nuotekos 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). Po pirminio
nuotekų išvalymo AB „Grigeo Klaipėda“ mechaninio ir biologinio nuotekų valymo įrenginiuose, iš
antrinio nusodintuvo naujai projektuojama nuotekų transportavimo slėgine linija nuotekos pagal
sutartį su AB „Klaipėdos vanduo” bus perpumpuojamos į AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų tinklus
galutiniam jų išvalymui.
Aplinkos oro teršalų susidarymas
PŪV metu, įrengus nuotekų transportavimo slėginę liniją į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų
valymo įrenginius, naujų taršos šaltinių neatsiras, taip pat nepadidės tarša ir iš esamų, kadangi
nuotekų valymo įrenginių technologinis procesas nekeičiamas.
Vadovaujantis teršalų sklaidos skaičiavimo ataskaita ir joje gautais oro sklaidos modeliavimo
rezultatais matyti, jog esamų taršos šaltinių eksploatacijos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų
apskaičiuotos didžiausios koncentracijos, tiek įvertinus foninę taršą, tiek be jos, neviršija ribinių
verčių.
Atliekų susidarymas ir tvarkymas
AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo bare susidaręs nuotekų dumblas (19 02 06 - fizinio ir
cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05). Dumblas buvo transportuojamas uždaru
vamzdynu ir perpumpuojamas į šalia esančias kompostavimo aikšteles siurbliais.
Šiuo metu sudaryta sutartis dėl komposto realizavimo ir kompostas pradėtas vežti iš aikštelių.
Pirmu etapu numatoma realizuoti 30000 t komposto ir tiek pat kasmet kol bus realizuotas visas
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sukauptas kompostas. 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 2021-2022 m.
PŪV metu, įrengus nuotekų transportavimo slėginę liniją į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų
valymo įrenginius, papildomų atliekų nesusidarys.
Triukšmas
Vieninteliai triukšmo šaltiniai nuotekų transportavimo slėginės linijos įrengimo metu bus
projektuojami nuotekų siurbliai, kurie bus įrengti esamos siurblinės pastate. Naujai projektuojamų
stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamas triukšmas bus pastovus. Siurblinės patalpoje bus įrengti
du siurbliai (1 rezervinis). Vadovaujantis gamintojų pateikiamais duomenimis (žr. Atrankos
informacijos 16 priedą), siurblio skleidžiamo triukšmo galios lygis siekia - 63 dB.
Siurblinės patalpoje vienu metu veiks 1 nuotekų pumpavimo siurblys (63 dBA) ir 4 esamos
orapūtės (79 dBA). Orapūtės ir siurbliai įrengti pastato viduje, dėl ko jo išorėje garso lygis sumažės
mažiausiai 40 dB ir sieks - 45 dB.
Kadangi planuojami triukšmo šaltiniai dirbs pastoviai (24 val. per parą) visais paros periodais,
skaičiuojamas vienas bendras triukšmo sklaidos žemėlapis visiems paros periodams.
Stacionarių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos
dokumentuose apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. Iš suminio (esamų ir
planuojamų taršos šaltinių) triukšmo lygio skaičiavimų rezultatų matyti, kad PŪV metu triukšmo
lygis ties SAZ ribų sieks iki 44,8 dBA. Vertinant triukšmo poveikį, vadovaujantis atliktais
skaičiavimais, PŪV keliamas triukšmas neviršys triukšmo ribinių verčių dienos vakaro ir nakties
periodais ties SAZ ribomis.
Už 270 m esančioje artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje PŪV sukeliamas garso lygis sieks
5,6 dBA, todėl nuo planuojamų triukšmo šaltinių sklindantis triukšmas įtakos minimaliai ir neviršys
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių verčių nustatytų gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės
paskirties pastatų aplinkoje, remiantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
Kvapų susidarymas
Pagal atliktų laboratorinių tyrimų duomenis, Atrankos informacijos dokumentuose atliktas
kvapų sklaidos modeliavimas su kompiuterine programa „ADMS 5.2“, naudojant Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktus Klaipėdos miesto
hidrometeorologijos stoties 2014-2018 m. meteorologinius duomenis. Pagal Atrankos informacijoje
pateiktus duomenis, didžiausia apskaičiuota nuotekų valymo įrenginių kvapo koncentracija siekia –
332,4 OU/m3. 8 OUE/m3 ribinė kvapo koncentracija nesiekia artimiausios gyvenamosios aplinkos.
PŪV metu, įrengus nuotekų transportavimo slėginę liniją į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų
valymo įrenginius, naujų kvapo taršos šaltinių neatsiras, taip pat nepadidės tarša ir iš esamų,
kadangi nuotekų valymo įrenginių technologinis procesas nekeičiamas. Todėl poveikis aplinkos
orui nebus daromas.
6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam kelią:
1. Ūkinė veikla siekiama po pirminio valymo apvalytas nuotekas AB „Grigeo Klaipėda“
mechaninio ir biologinio valymo įrenginiuose Dumpiuose nukreipti į AB „Klaipėdos vanduo“
nuotekų tinklus galutiniam jų išvalymui, taip išvengiant nuotekų išleidimo į gamtinę aplinką
(Kuršių marias).
2. Nuotekų transportavimo sistemoje pastatytos vamzdynų uždarymo sklendės, kurios
avarijos metu atkerta vamzdyno dalis ir neleidžia į aplinką ištekėti didesniems nuotekų kiekiams.
Įvykus avarijai vienoje linijoje, perdarius sklendes, nuotekos nukreipiamos į kitą rezervinę liniją.
3. Slėginės nuotekų transportavimo linijos įrengimo metu numatoma naudoti tik techniškai
tvarkingus mechanizmus (PŪV metu numatomi naudoti mechanizmai bus nuolat prižiūrimi) iš
kurių į dirvožemį nepateks naftos produktai ir kiti teršalai.
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4. Normaliomis planuojamos slėginės nuotekų transportavimo linijos eksploatacijos
sąlygomis dirvožemio tarša negalima. Nuotekų transportavimo slėginė linija projektuojama nauja ir
sandari, nuotekos neturės galimybės patekti į gruntą, todėl neigiamo poveikio žemės gelmėms
nebus.
5. Visa aplinka, tiek darbo zonoje, tiek greta, jeigu ji statybos proceso metu bus pažeista, bus
atstatyta į pirmykštę padėtį arba taip, kaip buvo numatyta techniniame projekte.
6. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už Atrankos
informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės
nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklą.
7. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.
7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. Pagal Atrankos išvadai pateiktą informaciją, AB „Grigeo Klaipėda“ kartono gamybos
padalinyje (Klaipėdos m., Nemuno g. 2) vykdoma veikla nekeičiama. Bendrovė planuoja pakeisti
iki 2020-01-07 buvusius nuotekų išleidimo sprendinius - nuotekas iš Dumpių nuotekų valymo
įrenginių išleisti į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, nutiesiant 1,6 km ilgio nuotekų
transportavimo slėginę liniją..
7.2. PŪV teritorija nepatenka į saugomų ar ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribas.
Artimiausios „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorijos nuo PŪV teritorijos nutolusios
apie 530 atstumu (Kalvių karjeras), o saugoma teritorija yra už 1,75 km (Minijos ichteologinis
draustinis).
7.3. Iš kvapų sklaidos žemėlapio, kuris pateikiamas Atrankos informacijos 14 priede, matyti,
jog esamų taršos šaltinių išmetamo kvapo didžiausia kvapo koncentracija siekia - 332,4 OU/m3. 8
OUE/m3 ribinė kvapo koncentracija nesiekia artimiausios gyvenamosios aplinkos. PŪV metu,
įrengus nuotekų transportavimo slėginę liniją į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginius,
naujų kvapo taršos šaltinių neatsiras, taip pat nepadidės tarša ir iš esamų, kadangi nuotekų valymo
įrenginių technologinis procesas nekeičiamas. Todėl poveikis aplinkos orui nebus daromas.
7.4. Nuotekų transportavimo slėginė linija projektuojama nauja ir sandari, nuotekos neturės
galimybės patekti į gruntą, todėl neigiamo poveikio žemės gelmėms požeminiam vandeniui nebus.
Nuotekų liniją tinkamai eksploatuojant bei esant tinkamai jos priežiūrai tikimybė, kad būtų
teršiamos žemės gelmės ir požeminis vanduo, yra minimali.
7.5. PŪV metu, įrengus nuotekų transportavimo slėginę liniją į AB „Klaipėdos vanduo“
nuotekų valymo įrenginius, naujų oro taršos šaltinių neatsiras, taip pat nepadidės tarša ir iš esamų,
kadangi nuotekų valymo įrenginių technologinis procesas nekeičiamas. Todėl poveikis aplinkos
orui nebus daromas.
7.6. Siekiant įgyvendinti AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygas, objekte apvalytoms
nuotekoms numatoma laboratorinė įranga. Nuotekų mėginiams imti projektuojamas automatinis
mėginių semtuvas Liquistation CSF48 kartu su automatiniu rutuliniu vožtuvu TSP mėginių ėmimui
iš slėginių vamzdžių. Semtuvas projektuojamas 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.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamentas, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą atsakingas už PŪV veiksnių, darančių
įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2020-07-31 raštu Nr.
(3-11 14.3.5. E)2-46609 pateikė pastabas. Agentūra 2020-08-04 persiuntė pastabas PAV dokumentų
rengėjui. Patikslintoje Atrankos informacijoje PAV dokumentų rengėjai atsakė į Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento keliamus
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klausimus ir atsižvelgė į pastabas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas 2020-08-28 raštu Nr. (3-11 14.3.5.E)2-58852
informavo, kad nebuvo ištaisyti nurodyti trūkumai ir nederina pataisytos Atrankos informacijos.
Agentūra 2020-10-05 persiuntė pastabas PAV dokumentų rengėjui. Patikslintoje Atrankos
informacijoje PAV dokumentų rengėjai atsakė į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento keliamus klausimus ir atsižvelgė į
pastabas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamentas 2020-10-22 raštu Nr. (3-11 14.3.5.E)2-84980 nurodė, kad poveikio aplinkai
vertinimas nereikalingas.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą
atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes
pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos
stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2020-07-16 raštu Nr. (5.1.42 E) A5-4115 pateikė pastabas ir
pasiūlymą. Agentūra 2020-08-04 persiuntė pastabas PAV dokumentų rengėjui. Patikslintoje
Atrankos informacijoje PAV dokumentų rengėjai atsakė į Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos klausimus ir atsižvelgė į pasiūlymus.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą
atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes
pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos
stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2020-07-14 raštu Nr. (4.23E)-R2-1939 pateikė pastabas ir siūlo
Bendrovei atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą. Agentūra 2020-08-04 persiuntė pastabas PAV
dokumentų rengėjui. Patikslintoje Atrankos informacijoje PAV dokumentų rengėjai atsakė į
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos klausimus. Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija 2020-08-28 raštu Nr. (4.23E)-R2-2333 pateikė siūlymus pakoreguoti papildytą
informaciją atrankai. Agentūra 2020-10-05 persiuntė pastabas PAV dokumentų rengėjui.
Patikslintoje Atrankos informacijoje PAV dokumentų rengėjai atsakė į Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos klausimus. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-22
raštu Nr. (4.23E)-R2-2861 pateikė siūlymą pakoreguoti informaciją atrankai. Agentūra 2020-10-26
persiuntė pastabas PAV dokumentų rengėjui. Patikslintoje Atrankos informacijoje PAV dokumentų
rengėjai atsakė į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos klausimus. Klaipėdos miesto
savivaldybės administracija 2020-10-30 raštu Nr. (4.36E)-R2-2936 informavo, kad pastabų
papildytai atrankos informacijai neturi.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, pagal Įstatymo
6 straipsnio 5 dalies 2 punktą atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui,
pastabų ir/ar pasiūlymų atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei
pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą atsakinga už PŪV
vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių
joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, pastabų ir/ar pasiūlymų Atrankos
informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.
Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės 2020-07-15 raštu Nr. 2020-07-15-01 „Dėl AB
„Grigeo Klaipėda“ 2020 m. birželio 30 d. pateiktos atrankos informacijos“ pateikė pastabas.
Agentūra 2020-08-04 persiuntė pastabas PAV dokumentų rengėjui. Patikslintoje Atrankos
informacijoje PAV dokumentų rengėjai atsakė į visuomenės pastabas, apie tai Agentūra 2020-08-21
raštu Nr. (30.1)A4-1414 informavo Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenę.
Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.
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8. Priimta atrankos išvada
Vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus priimama
atrankos išvada: AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamai ūkinei veiklai –nuotekų transportavimo
slėginės linijos įrengimas (Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.) – poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.
Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos
apsaugos agentūros tinklalapyje gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2020
metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2020 m. > Klaipėdos regionas ir
yra atrankos išvados sudedamoji dalis.
9. Atrankos išvados apskundimo tvarka
Jūs turite teisę apskųsti šią atrankos išvadą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus
g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.
Direktoriaus įgaliota
direktoriaus pavaduotoja
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-02-15 15:35:54
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/542067
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2006-02-15
Teritorija: Klaipėdos r. sav., Klaipėdos r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginis nuotakynas
Aprašymas / pastabos: Vamzdynai (KS1) Ilgis=1667.50m. Vamzdynai (KS2) Ilgis=1657.80m. Vamzdynai (KS3)
Ilgis=1465.00m. Šuliniai (211;231;206;4;61)-5vnt. Šuliniai (111;11;34;5;62)-5vnt. Šuliniai
(245;204;202;271)-4vnt. Šuliniai (153;161;203)-3vnt., esantys nuo Klaipėdos m. ribos iki
Dumpių k.
Unikalus daikto numeris: 4400-0796-6569
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: KS
Statybos pradžios metai: 1989
Statybos pabaigos metai: 1992
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1919000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 480000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 480000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-03
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-02-06
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: AB "Grigeo Klaipėda", a.k. 141011268
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0796-6569, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-05-05 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2-2690-642/2006
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai:
7.1.

7.2.

Areštas
Areštavusi institucija: Klaipėdos apygardos prokuratūra, a.k. 191884887
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0796-6569, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-01-20 Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą
Nr. 2020-003476
Aprašymas: Apribota disponavimo teisė. Pranešimo Nr. 5434014, 5501770; 5536400; 5566568.
Unikalus Nr. 440007966569. Areštuota dalis - 1/1.
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-20
Hipoteka
Hipotekos registratorius: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0796-6569, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-05-13 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą
Nr. 20120150025327
Aprašymas: 2016-01-19 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001243142 apie Hipotekos
pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120160003206
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-13

8. Žymos: įrašų nėra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0796-6569, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-02-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-06

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0796-6569, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-02-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2006-05-05 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2-2690-642/2006
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-06

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Slėginio nuotakyno dalis (3,00 metrai) yra Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje.
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1613396131&tnr=44&rnr=542067&ntr=&doktipas=0
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Dokumentą atspausdino
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-02-15 15:49:31
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/542063
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2006-02-15
Teritorija: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginiai nuotekų tinklai
Aprašymas / pastabos: Bendras KS trasos ilgis - 10606,83 m. KS1-KS2 trasos ilgis - 10481,69 m, vamzdynų (2vnt.
tranšėjoje) ilgis - 20963,38 m. Rekonstruotos trasos dalies KS3-KS4 ilgis - 125,14 m,
vamzdynų (2vnt. tranšėjoje) ilgis - 250,28 m. Naujai įrengti šuliniai - 8vnt (šulinių nr. 6, 7,
8, 41, 42, 242, 243).
Unikalus daikto numeris: 4400-0796-6525
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: KS
Statybos pradžios metai: 1989
Statybos pabaigos metai: 1992
Rekonstravimo pradžios metai: 2013
Rekonstravimo pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 10606.83 m
Medžiaga: Plienas
Nuotekų linijos reikšmė: Magistralinė
Nuotekų linijos rūšis: Slėginė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9168000 Eur
Atkuriamoji vertė: 2465000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1360000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-03
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-10-14
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: AB "Grigeo Klaipėda", a.k. 141011268
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0796-6525, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-05-05 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2-2690-642/2006
2015-11-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-151130-00347
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai:
7.1.

7.2.

Areštas
Areštavusi institucija: Klaipėdos apygardos prokuratūra, a.k. 191884887
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0796-6525, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-01-20 Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą
Nr. 2020-003476
Aprašymas: Apribota disponavimo teisė. Pranešimo Nr. 5434014, 5501770; 5536400; 5566568.
Unikalus Nr. 440007966525. Areštuota dalis - 1/1.
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-20
Hipoteka
Hipotekos registratorius: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0796-6525, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-05-13 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą
Nr. 20120150025327
Aprašymas: 2016-01-19 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001243142 apie Hipotekos
pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120160003206
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-13

8. Žymos: įrašų nėra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
VIKTOR KROMIN
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0796-6525, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2512
2020-10-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-10-28

10.2.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1613396969&tnr=44&rnr=542063&ntr=&doktipas=0
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Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0796-6525, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-04 Klaidų ištaisymo aktas
2020-10-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-10-28

10.3.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0796-6525, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-02-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2006-05-05 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2-2690-642/2006
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-06

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
Dokumentą atspausdino
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Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

5 TEKSTINIS PRIEDAS.
NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ SAUGOS DUOMENŲ
LAPAI

AB ,,Achema”
Saugos duomenų lapas
pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 2015/830

Karbamidas
Peržiūra atlikta: 2019-01-30
Versijos numeris: 5.0
Peržiūros numeris: 0
Pakeitimo data: 2019-01-30

1 SKIRSNIS. Medžiagos ar mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius
Medžiagos prekinis pavadinimas - Karbamidas
Medžiagos cheminis pavadinimas - Karbamidas
Identifikacijos numeris pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 – netaikomas;
EC Nr. – 200-315-5
CAS Nr. – 57-13-6
REACH registracijos numeris - 01-2119463277-33-XXXX
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
1.2.1 Nustatyti naudojimo būdai:
Pramoninis naudojimas
- Pramoninis naudojimas: medžiagos gamyba (nepertraukiama ir periodinė gamyba), įskaitant
tvarkymą, sandėliavimą, kokybės kontrolę;
- Pramoninis naudojimas: formavimas chemikalų, kosmetikos ir trąšų (PC4, PC9a, PC12, PC21,
PC39);
- Pramoninis naudojimas [SU8, SU9]: pramoninis naudojimas kaip tarpinės medžiagos dervų,
polimerų, medikamentų, melamino gamyboje, kaip žaliava cemento, plieno, stiklo pramonėje;
- Pramoninis naudojimas: pramoninis naudojimas kaip valymo ir terpę palaikančio agento;
- Pramoninis naudojimas: išmetamųjų dujų valymui – NOx dujų redukavimui;
- Pramoninis naudojimas [SU23]: naudojimas nutekamųjų vandenų valymo sistemose;
- Pramoninis naudojimas [SU2a]: naudojimas kasybos ir karjerų pramonėje;
- Pramoninis naudojimas [SU0]: pakavimo popieriaus impregnavimui (PC0).
Profesionalus naudojimas
- Profesionalus naudojimas: profesionalus naudojimas kaip valymo ir terpės palaikymo agento;
- Profesionalus naudojimas: profesionalus naudojimas kaip tarpinio produkto dervų ir polimerų
gamyboje;
- Profesionalus naudojimas [SU19]: šaldymo agentas;
- Profesionalus naudojimas [SU1]: profesionalus naudojimas kaip trąša (PC12).
Tolimesnių vartotojų naudojimas
- Tolimesnių vartotojų naudojimas: tolimesnių naudotojų naudojimas kaip trąša ir kosmetikoje
(PC12, PC39).
Naudojimas gaminiuose
- Pakavimo popieriaus gamyboje.
1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo būdai: nėra
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją:
Gamintojas/tiekėjas: AB ,,Achema“
Adresas: Jonalaukio k., Ruklos sen., LT55550
Šalis: Lietuvos Respublika
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Tel. Nr.: +370 349 56465.
Gamintojo/tiekėjo tinklalapis: www.achema.lt.
Už saugos duomenų lapą atsakingas asmuo: A. Lisauskas, a.lisauskas@achema.com.
1.4 Pagalbos telefono numeris
Prašome kreiptis: į Apsinuodijimų informacijos ir kontrolės biurą Lietuvos Respublikoje telefonu
+370 52362052 arba Bendros pagalbos centrą telefonu 112.
Pagalbos tarnybos dirba: 24 valandas per parą, 365 dienas per metus.
Kitos pastabos (kalba, kuria teikiama pagalba): pagalba teikiama lietuvių kalba.
2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr, 1272/2008 [CLP]:
Neatitinka Reglamente (EB) Nr.1272/2008 nustatytų klasifikavimo kriterijų.
2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]:
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje;
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido apsaugos
priemones);
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;
P401: Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro”.
2.3 Kiti pavojai.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 priedą Nr. XIII karbamidas neatitinka PBT ir vPvB
kriterijų.
Produktas yra nedegus. Aukštesnėje, nei 130 °C, temperatūroje skyla į amoniaką ir izociano rūgštį.
Lengvai tirpsta vandenyje. Higroskopiškas.
3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1 Medžiagos
Karbamidas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 yra traktuojamas kaip vieninė medžiaga.
Karbamido sudėtyje pavojingų sudėtinių dalių nėra.

2 psl. iš 18

AB ,,Achema”
Saugos duomenų lapas
pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 2015/830

Karbamidas
Peržiūra atlikta: 2019-01-30
Versijos numeris: 5.0
Peržiūros numeris: 0
Pakeitimo data: 2019-01-30

CAS Nr.

Identifikacijos Nr. pagal
Reglamentą (EB)
Nr.1272/2008

Cheminės
medžiagos
pavadinimas

Masės dalis, %

EC Nr.

57-13-6

Netaikomas

Karbamidas

98,8÷100

200-315-5

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Medžiaga į organizmą gali patekti per: karbamido dulkės per kvėpavimo takus.
Poveikis įkvėpus: pasišalinti iš karbamido dulkėmis užterštos teritorijos, pajutus sveikatos
pablogėjimą kreiptis į gydytoją,
Poveikis per sąlytį su oda: paveiktą vietą plauti dideliu kiekiu vandens. Nuvilkti užterštus
drabužius ir, prieš pakartotinai juos velkantis, išplauti. Jeigu jaučiamas odos dirginimas, kreiptis į
gydytoją.
Poveikis per sąlytį su akimis: trąšoms patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu, ne
trumpiau kaip 10 minučių, ir kreiptis į gydytoją.
Poveikis prarijus: skalauti burną vandeniu. Neskatinti vėmimo. Kreiptis į gydytoją. Jeigu
nukentėjusysis jaučiasi blogai, tačiau yra sąmoningas, skubiai kviesti pagalbą, o kol ji atvyks - duoti
gerti vandens.
Individualios apsaugos priemonės, kurias rekomenduojama naudoti pirmąją pagalbą
teikiantiems asmenims: Laikytis bendros darbo higienos reikalavimų. Vengti karbamido dulkių
įkvėpimo. Draudžiamas produkto kontaktas su akimis. Vengti pasikartojančio ar ilgesnio kontakto
su oda ar drabužiais. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir apsaugines pirštines.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Ūmus ar uždelstas poveikis: nežinomas.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą.
Nėra.
5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės
5.1 Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės: angliarūgštė, vandens putų gesintuvai.
Netinkamos gesinimo priemonės: cheminiai gesintuvai
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Vakuume iki 120130 ºC temperatūros įkaitintas karbamidas sublimuojasi be skilimo. Esant
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aukštesnei temperatūrai (160190 ºC) skyla sudarydamas amonio cianatą. Atmosferos slėgyje esant
180190 ºC temperatūrai suskyla sudarydamas biuretą, cianato rūgštį. Aukštesnėje kaip 200 ºC
temperatūroje karbamidas suskyla į amoniaką ir cianato rūgštį. Savaiminio užsiliepsnojimo
temperatūra: +715 ºC.
5.3 Patarimai gaisrininkams
Specialios gaisro gesinimo procedūros: gaisro metu gali išsiskirti dirginimą sukeliančių medžiagų,
todėl gaisro metu turi būti naudojamas suslėgto oro kvėpavimo aparatas, dėvimas chemiškai
atsparus kostiumas.
6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Rekomendacijos tokios pačios kaip ir teikiantiems
pagalbą darbuotojams.
6.1.2. Pagalbos teikėjams:
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Galimas paslydimas ant išsipylusio produkto. Vengti
sąlyčio su medžiaga. Vengti karbamido dulkių susidarymo bei kvėpavimo jomis, ventiliuoti uždaras
patalpas. Naudoti kolektyvines apsaugos ir asmenines apsaugos priemones: dujokaukes su
filtruojančia K markės dėžute, bei asmenines apsaugos priemones, nurodytas p.8.
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Neleisti dideliam produkto kiekiui patekti ant augalų arba į vandens telkinius. Išsipylusį produktą
saugoti nuo gyvūnų.
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Išsipylusį produktą susiurbti ar sušluoti į tinkamai etiketėmis paženklintus utilizavimo ar atliekų
konteinerius. Karbamido atliekas tvarkyti pagal šio saugos duomenų lapo p. 13.1 pateiktus
reikalavimus. Jeigu karbamidas nėra smarkiai užterštas, jį galima sunaudoti kaip trąšą. Buvusių
nuobirų vietą nuplauti dideliu vandens kiekiu.
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Žiūrėti šio saugos duomenų lapo p.8 dėl asmeninių apsaugos priemonių ir p.13 dėl atliekų
tvarkymo.
7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Techniniai reikalavimai/įspėjimai:
Laikytis bendros darbo higienos reikalavimų. Vengti karbamido dulkių susiformavimo ir dulkių
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įkvėpimo. Vengti produkto kontakto su akimis. Purškiant ištirpintas trąšas ar kitaip naudojant
produktą dėvėti apsauginius akinius. Vengti pasikartojančio ar ilgesnio kontakto su oda ar
drabužiais. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Barstant trąšas dėvėti pirštines. Po darbo su
trąšomis – plauti rankas.
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus.
Fasuotas karbamidas gali būti saugomas lauke, apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių,
atmosferos kritulių, drėgmės (lietaus, sniego, kad maišas nestovėtų vandenyje ir vanduo nesikauptų
ant maišo) 9 mėnesius; taip pat gali būti saugomas uždaruose, sausuose, vėdinamuose sandėliuose
12 mėnesių. Nefasuotas produktas turi būti saugomas uždaruose, sausuose, vėdinamuose
sandėliuose. Produktas, sufasuotas į didmaišius, laikomas vertikalioje padėtyje, sukrautas ant
padėklų, neturinčių išlindusių vinių, aštrių medienos atplaišų, galinčių pažeisti didmaišį,
sandėliuojamas rietuvėse, kraunant didmaišius vienas ant kito ne daugiau kaip 4 eilėmis.
Reikalavimai cheminės medžiagos pakuotei: trąšos fasuojamos į polietileno, polipropileno ir
popierinius maišus, didmaišius, nefasuotos gali būti kraunamos į gabenamąją ar pirkėjo tarą,
užtikrinančią saugų produkto gabenimą ir laikymą.
Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos kiekio, galimo sandėliuoti nurodytomis sąlygomis:
ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD) 10 mg/m3.
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: sąlytis su kitomis
(nesupakuotomis) medžiagomis neleistinas.
Produktui yra netaikomi apribojimai pagal LR Vyriausybės 2004.08.07 nutarimą Nr.966 “Dėl
Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojinguosiuose objektuose
esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir
priskyrimo kriterijų aprašymo patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2004, Nr.130-4649) su visais
vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir Direktyvos 2012/18/ES I priedo 2 dalį.
7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai).
Visi produkto naudojimo būdai nurodyti šio SDL 1.2.1 poskirsnyje.
8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga
8.1 Kontrolės parametrai
Cheminės medžiagos ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore :
Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD): 10 mg/m3 pagal karbamidą (taikoma Lietuvoje pagal
higienos normą HN 23);
Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD): nenustatytas.
Ribinio poveikio nesukelianti vertė (-s) (DNEL): Pateikiama DNEL produkto fizikinei-cheminei
savybei, kuri galėtų sukelti didžiausią neigiamą poveikį.
Pavojingumas darbuotojams
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Poveikio būdas

Poveikio tipas

Pavojingumas

Fizikinė-cheminė savybė, kuri galėtų
sukelti didžiausią neigiamą poveikį

Įkvėpus

Sisteminis poveikis ilgai trunkantis

DNEL (Išvestinė nesukelianti poveikio
vertė) 292mg/m³

Toksiškumas

Įkvėpus

Sisteminis poveikis ūmus

DNEL (Išvestinė nesukelianti poveikio
vertė) 292mg/m³

Toksiškumas

Įkvėpus

Vietinis poveikis –
ilgai trunkantis

Pavojingumas nežinomas, tačiau rinkti
daugiau informacijos apie pavojingumą
nereikia, nes nėra poveikio žmogui
tikimybės

Įkvėpus

Vietinis poveikis ūmus

Pavojingumas nežinomas, tačiau rinkti
daugiau informacijos apie pavojingumą
nereikia, nes nėra poveikio žmogui
tikimybės

Per odą

Sisteminis poveikis ilgai trunkantis

DNEL (Išvestinė nesukelianti poveikio
vertė) 580mg/kg bw/diena

Toksiškumas

Per odą

Sisteminis poveikis ūmus

DNEL (Išvestinė nesukelianti poveikio
vertė) 580mg/kg bw/diena

Toksiškumas

Per odą

Vietinis poveikis –
ilgai trunkantis

Pavojingumas nenustatytas

Per odą

Vietinis poveikis ūmus

Pavojingumas nenustatytas

Per sąlytį su
akimis

Vietinis poveikis

Pavojingumas nenustatytas

Pavojingumas plačiajai visuomenei
Poveikio būdas

Poveikio tipas

Pavojingumas

Fizikinė-cheminė savybė, kuri galėtų
sukelti didžiausią neigiamą poveikį

Įkvėpus

Sisteminis poveikis ilgai trunkantis

DNEL (Išvestinė nesukelianti poveikio Toksiškumas
vertė) 125 mg/m³

Įkvėpus

Sisteminis poveikis ūmus

DNEL (Išvestinė nesukelianti poveikio Toksiškumas
vertė) 125 mg/m³

Įkvėpus

Vietinis poveikis –
ilgai trunkantis

Pavojingumas nežinomas, tačiau rinkti
daugiau informacijos apie pavojingumą
nereikia, nes nėra poveikio žmogui
tikimybės

Įkvėpus

Vietinis poveikis ūmus

Pavojingumas nežinomas, tačiau rinkti
daugiau informacijos apie pavojingumą
nereikia, nes nėra poveikio žmogui
tikimybės

Per odą

Sisteminis poveikis ilgai trunkantis

DNEL (Išvestinė nesukelianti poveikio Toksiškumas
vertė) 580mg/kg bw/diena

Per odą

Sisteminis poveikis ūmus

DNEL (Išvestinė nesukelianti poveikio Toksiškumas
vertė) 580mg/kg bw/diena

Per odą

Vietinis poveikis –
ilgai trunkantis

Pavojingumas nenustatytas
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Per odą

Vietinis poveikis ūmus

Pavojingumas nenustatytas

Prarijus

Sisteminis poveikis ilgai trunkantis

DNEL (Išvestinė nesukelianti poveikio Toksiškumas
vertė) 42mg/kg bw/diena

Prarijus

Sisteminis poveikis ūmus

DNEL (Išvestinė nesukelianti poveikio Toksiškumas
vertė) 42mg/kg bw/diena

Per sąlytį su
akimis

Vietinis poveikis

Pavojingumas nenustatytas

Prognozuojama neveiki koncentracija(-os) (PNEC)
Skyrius
Gėlas vanduo

Pavojingumas
PNEC aqua (gėlas vanduo):
0,47 mg/l
Periodiniai išleidimai: PNEC
nėra

Jūros vanduo

PNEC aqua (jūros vanduo):
0,047mg/L
Periodiniai išleidimai: PNEC
nėra

Gėlo vandens
nuosėdos

Nėra nuosėdų poveikio
tikimybės

Nėra duomenų: Siūloma netaikyti ir PNEC vertės neišvesti.

Jūros vandens
nuosėdos

Nėra nuosėdų poveikio
tikimybės

Nėra duomenų: Siūloma netaikyti ir PNEC vertės neišvesti.

Mikroorganizmai
nuotėkų valymo
įrenginiuose
Dirvožemis

Pavojingumas nenustatytas

Karbamidas yra natūraliai mažai toksiškas mikroorganizmams ir
naudojamas kaip maistinė medžiaga bei azoto (N) šaltinis. Remiantis tuo
PNEC nesiūlomas.
Nėra duomenų: Siūloma netaikyti ir PNEC vertės neišvesti.

Oras

Pavojingumas nenustatytas

Maisto grandinė

Nėra bioakumuliacijos
galimybės

Pavojingumas dirvožemiui
nenustatytas

Pastabos/pagrindimas
Poveikio faktorius: 100
Ekstrapoliavimo metodas: poveikio faktorius
PNEC vandens buvo išvestas taikant poveikio faktorių, kurio vertė 100, iki
47 mg/l M. aeruginosai (jautriausia kultūra)
Pagrindimas dėl PNEC pakartotiniam išleidimui:
Atskiras PNEC pakartotiniam išleidimui nebuvo pasiūlytas.
Poveikio faktorius: 100
Ekstrapoliavimo metodas: poveikio faktorius
Jokio poveikio nėra numatoma dėl karbamido įtraukimo į karbamido ciklą.

8.2 Poveikio kontrolė.
Nuotekas šalinti pagal šalies įstatymus.
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: tiekiamoji - ištraukiamoji ventiliacija
8.2.2. Individualios apsaugos priemonės:
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: produktui nesmarkiai dulkant naudoti filtruojantį
antveidį (respiratorių) P3 klasės. Esant dideliam dulkėtumui, naudoti puskaukę arba kaukę su filtru
A2B2E2K2P3, kurie atitinka reikalavimus pagal LST EN 405.
Rankų apsauga: Mūvėti apsaugines pirštines, kurios atitinka reikalavimus pagal LST EN 420, LST
EN ISO 374-1 dėl apsaugos nuo cheminio pavojaus, LST EN 388 dėl apsaugos nuo mechaninio
pavojaus. Apsauginės pirštinės turi būti pagamintos iš vienos iš lentelėje nurodytų medžiagų, būti
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nemažesnio, nei nurodyta, storio ir atsparumo prasiskverbimui.
Pirštinių medžiaga
Butilo guma-butilas
Nitrilo guma/ Nitrilo lateksas
Fluoro anglies guma
Polichloroprenas
Natūrali guma/ Natūralus lateksas
Polivinilo chloridas

Pirštinių storis, mm
0,50
0,35
n.m. 0,40
n.m. 0,50
0,50
0,50

Prasiskverbimo per pirštines laikas, min
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480
> 480

Odos apsauginiai kremai nuo produkto pakankamai neapsaugo.
Atkreipiame dėmesį, kad čia nurodytas prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas buvo
nustatytas 22 °C temperatūroje naudojant gryną karbamidą. Naudojant aukštesnės temperatūros
produktą arba įprastoje temperatūroje naudojant karbamido ir kitų medžiagų mišinius arba tirpalus,
pirštinių medžiagos atsparumas gali būti ženkliai mažesnis, todėl tokiais atvejais turi būti
trumpinamas leidžiamas pirštinių naudojimo laikas. Rekomenduojame pradėjus naudoti naujo tipo
ar kito gamintojo pirštines pradžioje įsitikinti, kad jos yra pakankamai chemiškai ir mechaniškai
atsparios dirbti esamomis darbo sąlygomis. Kilus klausimų dėl atitinkamų pirštinių tinkamumo
prašome kreiptis į pirštinių gamintojus/tiekėjus.
Pirštinių viduje negali būti pudros, kuri gali sukelti rankų odos alergiją.
Prieš užsimaunant pirštines visada patikrinti, kad jose nebūtų įplyšimų, įtrūkimų ar kitų defektų.
Baigus darbą, pirštinės, prieš jas nusimaunant, turi būti gerai išvalomos ir nuplaunamos. Po darbo
turi būti skiriamas pakankamas dėmesys rankų odos priežiūrai.
Akių ir (arba) veido apsauga: apsauginiai hermetiniai akiniai pagal LST EN 166.
Kitos odos apsauginės priemonės: darbo kostiumas pagal LST EN ISO 13688, darbo batai pagal
LST EN ISO 20345.
Asmens higienos priemonės: baigus darbą su produktu ir darbo dienos pabaigoje odą plauti su
muilu ir pakankamu kiekiu vandens. Baigus darbą - persirengti.
9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda: baltos spalvos granulės esant 20 °C temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui.
Granuliometrinė sudėtis:
- granulių nuo 2 mm iki 5 mm dalis, ne mažiau kaip 93 %;
- granulių, mažesnių kaip 2 mm dalis, ne daugiau kaip 5 %;
- granulių, mažesnių kaip 1 mm dalis, - nenormuojama;
- granulių, didesnių kaip 6 mm kiekis – neturi būti.
Kvapas: lengvas amoniako kvapas.
pH: 9.2  9.5 (nustatyta su tirpalu, kurio koncentracija 100 g/l, esant 20 ºC temperatūrai).
Lydymosi/užšalimo temperatūra: 407 K arba 134 ºC esant 101,3 kPa slėgiui. Pagrindimas: pagal
literatūros šaltinį - CRC Handbook, 2006 – lydimosi temperatūra atmosferos slėgyje lygi 133,3 ºC. Lydimosi
temperatūra, nustatyta diferencinės skenuojančios kalorimetrijos metodu, buvo lygi 134 °C (šaltinis - Gwerder et al,
2009).

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: 101,3 kPa slėgyje produktas
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skyla nepasiekęs virimo temperatūros (šaltinis - CRC Handbook, 2006).
Pliūpsnio temperatūra: remiantis REACH reglamento VII priedo 2-u stulpeliu nenustatyta,
pasitelkus paaiškinimą: karbamidas yra kieta medžiaga, kuri skyla nepasiekusi lydimosi
temperatūros, todėl nustatyti pliūpsnio temperatūrą yra techniškai neįmanoma.
Garavimo greitis: kietoms medžiagoms netaikomas.
Degumas : nedegus. Pagrindimas: remiantis literatūros šaltiniu - Handbook Sax & Lewis, 1987 – ir atliktų analizių
rezultatais (šaltinis - Gwerder et al, 2009).

Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės: nedegus ir nesprogus.
Garų slėgis: 0,002 Pa esant 298 K temperatūrai. Pagrindimas: literatūros šaltinyje - Jones, 1960 – nurodoma,
kad garų slėgis lygus 1.2 x 10-5mmHg esant 25 °C temperatūrai.

Garų tankis: kietoms medžiagoms nenustatoma.
Santykinis tankis: 1,33 g/cm3 esant 20 ºC temperatūrai. Pagrindimas: atlikus analizę nustatyta, kad 20 ºC
temperatūroje lygus 1,33 g/cm3 (šaltinis - Gwerder et al, 2009). Literatūros šaltinyje - CRC Handbook, 2006 – teigiama,
kad santykinis tankis lygus 1,323 g/cm3 (esant 20 ºC temperatūrai).

Tirpumas:
Labai tirpus vandenyje: 624 000 mg/l esant 20 ºC temperatūrai. Pagrindimas: tirpumas vandenyje buvo
nustatytas 624 g/l esant 20 ºC temperatūrai (šaltinis - Gwerder et al, 2009). Literatūros šaltinyje - Yalkowsky, 1989 –
skelbiamas tirpumas lygus 545000 mg/l esant 25 °C temperatūrai.

Labai tirpus acetone;
Tirpus glicerine (33,3 % esant 15 ºC temperatūrai)
Tirpus etanolyje (5,1 % esant 20 ºC temperatūrai) (13,1 % esant 60 ºC temperatūrai)
Netirpus chloroforme, eteryje ir ksilene.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo (Log Kow (Log Pow)): -1,73 esant 20 °C
temperatūrai. Pagrindimas: nustatytas logKow buvo lygus -1,56, paskaičiuotas koeficientas buvo panašios vertės,
lygus -1,73.

Savaiminio užsidegimo temperatūra: nebūdinga esant 1013 hPa slėgiui. Pagrindimas: atlikus
bandymus (šaltinis - Gwerder etal, 2009) nebuvo nustatyta, kad karbamidui būtų būdingas savaiminis užsidegimas. 134
°C temperatūroje karbamidas lydosi.

Klampa: produkcija granulių pavidale, todėl nenustatoma.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: remiantis REACH reglamento VII priedo 2-u stulpeliu
nenustatyta, pasitelkus paaiškinimą: karbamidas yra nedegi medžiaga ir joje nėra grupių, kurios
galėtų lemti sprogstamąsias savybes.
Oksidacinės savybės: remiantis REACH reglamento VII priedo 2-u stulpeliu nenustatyta,
pasitelkus paaiškinimą: karbamidas nėra oksiduojantis agentas remiantis karbamido chemine
struktūra, patirtimi naudojant karbamidą, kitais duomenimis, kurie yra randami mokslinėje
literatūroje, kriterijais, kurie taikomi pagal ADR (karbamide deguonies yra, bet jis yra sujungtas tik
su anglimi).
9.2 Kita informacija
Nėra.
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10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas
10.1 Reakcingumas
Produktas yra stabilus, kai užtikrinamos normalios saugojimo, transportavimo ir naudojimo sąlygos.
(žr. šio SDL 7-ą skirsnį „Naudojimas ir sandėliavimas“).
10.2 Cheminis stabilumas
Produktas yra stabilus, kai užtikrinamos normalios saugojimo, transportavimo ir naudojimo sąlygos
(žr. šio SDL 7-ą skirsnį „Naudojimas ir sandėliavimas“). Stabilizatoriai nereikalingi.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Nėra.
10.4 Vengtinos sąlygos:
Aušta temperatūra.
10.5 Nesuderinamos medžiagos
Nėra leistinas sąlytis su kitomis nesupakuotomis medžiagomis.
10.6 Pavojingi skylimo produktai
Vakuume iki 120130 ºC temperatūros įkaitintas karbamidas sublimuojasi be skilimo. Esant
aukštesnei temperatūrai (160190 ºC) skyla, sudarydamas amonio cianatą. Atmosferos slėgyje,
esant 180190 ºC temperatūrai suskyla, sudarydamas biuretą, cianato rūgštį. Aukštesnėje kaip 200
ºC temperatūroje karbamidas suskyla į amoniaką ir cianato rūgštį.
11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija
11.1. Informacija apie toksinį poveikį (medžiagos):
Ūmus toksiškumas:
Praktinė patirtis/pasireiškimas žmonėms: Nenustatytas.
Poveikis gyvūnams
Ūmus
toksiškumas
prarijus

Ūmus
toksiškumas
susilietus su oda

Poveikio
Rūšis
dozė/koncentracija
LD50: 14300
Žiurkės
mg/kg bw
(patinėliai)
LD50: 15000
mg/kg bw
(patelės)
Tinkamos informacijas neturima.

Metodas
OECD 423

Simptomai/uždelstas
poveikis
Neigiamas poveikis
nenustatytas

Pastabos
Tiesioginis ATE
verčių išvedimas dėl
patikimų duomenų
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Ūmus
toksiškumas
įkvėpus (garai)

Tinkamos informacijos neturima.

Kita informacija: Neturima duomenų.
Įvertinimas/klasifikavimas: Pagal turimus duomenis klasifikavimo kriterijų neatitinka.
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Tyrimai, atlikti su žiurkėmis parodė, kad karbamidas yra
nedirginantis odos. Remiantis šiais rezultatais buvo interpretuota, kad karbamidas yra nedirginantis
odos ir žmonėms (šaltinis – karbamido registracijos pagal REACH dosjė).
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Tyrimai, atlikti su žiurkėmis parodė,
kad karbamidas lengvai dirgina akis. Remiantis karbamido gamintojų surinktais medicininiais
duomenimis apie su karbamidu susijusius incidentus buvo interpretuota, kad karbamidas žmonėms
nėra klasifikuojamas kaip dirginantis akis (šaltinis – karbamido registracijos pagal REACH dosjė).
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: tinkamos informacijos neturima (šaltinis – karbamido
registracijos pagal REACH dosjė).
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: remiantis su iki šiol su įvairiom karbamido
koncentracijom atliktais „Ames“ tyrimo rezultatais (tyrimų rezultatai buvo neigiami) interpretuota,
kad karbamidas mutageniniu poveikiu nepasižymi (šaltinis – karbamido registracijos pagal REACH
dosjė).
Kancerogeniškumas: neatitinka kriterijų („Ames“ tyrimo rezultatai neigiami) (šaltinis –
karbamido registracijos pagal REACH dosjė).
Toksiškumas reprodukcijai: neatitinka kriterijų („Ames“ tyrimo rezultatai neigiami) (šaltinis –
karbamido registracijos pagal REACH dosjė).
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (vienkartinis poveikis) : neatitinka
klasifikavimo kriterijų.
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (kartotinis poveikis): neatitinka
klasifikavimo kriterijų.
Aspiracijos pavojus: neatitinka klasifikavimo kriterijų.
12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija
12.1 Toksiškumas
Geriamo vandens telkiniuose didžiausia leidžiama karbamido koncentracija turi būti ne didesnė
kaip skaičiavimais nustatytas organinių medžiagų kiekis pagal biocheminės leidžiamos
koncentracijos (BLK) ir ištirpusio deguonies kiekius. Žvejybos ūkių vandens telkiniuose karbamido
didžiausia leistina koncentracija – 80 mg/dm3 .
Leuciscus idus (orfe): 96-h LC50> 6810 mg/l
Daphnia magna (trumpalaikis poveikis): 24-h EC50: > 10000 mg/l
Daphnia magna (ilgalaikis poveikis): nėra duomenų.
Toksiškumas žuvims:
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Efekto
dozė/koncentracija

Bandymo trukmė

LC50: > 10 000 mg/l

48 h

Bandymuose naudoto
organizmo
pavadinimas
Auksinė orfa

LC50: 6 810 mg/l

96 h

Auksinė orfa

Rezultatas/įvertinimas
Karbamidas natūraliai
yra žemo toksiškumo
lygio žuvims
Karbamidas natūraliai
yra žemo toksiškumo
lygio žuvims

Metodas

OECD 203

OECD 203

Toksiškumas vandens bestuburiams (trumpalaikis poveikis.
Efekto
dozė/koncentracija

Bandymo trukmė

LC50: > 10 000 mg/l

24 h

LC50: 14 241 mg/l

24 h

Bandymuose naudoto
organizmo
pavadinimas
Daphnia magna

Rezultatas/įvertinimas
Žemas
lygis

toksiškumo

OECD 202

Vandens
moliuskai:
Herisoma trivolvis

Žemas
lygis

toksiškumo

OECD 202

Metodas

Toksiškumas vandens bestuburiams (ilgalaikis poveikis. Nėra tinkamų duomenų.
Toksiškumas dumbliams ir vandens augalams.
Efekto
dozė/koncentracija

Bandymo trukmė

LC50: > 10 000 mg/l

192 h

Bandymuose naudoto
organizmo
pavadinimas
Dumbliai

LC50: > 10 000 mg/l

7 dienos

Dumbliai

Rezultatas/įvertinimas
Žemas
lygis
Žemas
lygis

Metodas

toksiškumo

OECD 209

toksiškumo

OECD 209

12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Medžiaga gerai skyla: 4 mg/l per 1 h esant 20 ºC temperatūrai / 68 °F Zahn-Wellens testas / 400
mg/l: 3 h: 2 %, 7 d: 52 %, 14 d: 85 %, 16 d: 96 % . Dirvožemyje trąšos pereina į augalams lengvai
pasisavinamas formas.
12.3 Bioakumulacijos potencialas
Pasiskirstymo koeficientas oktanolyje-vandenyje (Kow): žemas (remiantis dideliu tirpumu
vandenyje). Karbamidas nepasižymi jokiomis bioakumuliacinėmis savybėmis, neformuoja jokio
toksiško mišinio su kitomis medžiagomis, esančiomis ore ar gruntiniuose vandenyse.
Biokoncentracijos koeficientas (BCF): žemas. Karbamidas dirvožemyje nesudaro jokių nuodingų
junginių.
12.4 Judrumas dirvožemyje
Adsorbcijos koeficientas: žemas (remiantis medžiagos parametrais).
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 priedą Nr. XIII karbamidas neatitinka PBT ir vPvB
kriterijų.
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12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Nėra.
13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas
13.1 Atliekų tvarkymo metodai.
Atliekos iš likučių. Karbamido atliekos, kurios nėra užterštos kitomis pavojingomis medžiagomis,
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1357/2014 yra klasifikuojamos kaip nepavojingos atliekos. Neužterštos
karbamido atliekos gali būti naudojamos kaip biri arba skysta trąša (jas ištirpinus vandenyje), arba
turi būti perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Karbamido atliekos Lietuvoje turi būti
tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo, kitose šalyse – laikantis
nacionalinių teisės aktų reikalavimų.
Karbamido pakuočių atliekos. Iš maišų švelniai purtant turi būti pašalinti visi trąšų likučiai.
Ištuštintų karbamido pakuočių atliekos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1357/2014 yra klasifikuojamos
kaip nepavojingos atliekos. Karbamido pakuočių atliekos turi būti perduodamos atliekas
tvarkančioms įmonėms. Šios atliekos Lietuvoje turi būti tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos
pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, galiojančių atliekų tvarkymo taisyklių, kitose
šalyse – laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų.
Kol pakuotės nėra pilnai ištuštintos, tol nuo jų neleidžiama nuvalyti karbamido ženklinimo pagal
reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.
14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą
14.1 JT numeris
Nėra, nes produktui ADR reikalavimai netaikomi.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
Nėra, nes produktui ADR reikalavimai netaikomi.
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
Nėra, nes produktui ADR reikalavimai netaikomi.
14.4 Pakuotės grupė
Nėra, nes produktui ADR reikalavimai netaikomi.
14.5 Pavojus aplinkai
Neklasifikuojama kaip pavojinga medžiaga remiantis JT Oranžine knyga ir tarptautiniais
transportavimo kodais RID (geležinkelio), ADR (kelių transportas) ir IMDG (jūrų transportas).
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14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Neleistinas nesupakuoto produkto sumaišymas su kitomis trąšomis.
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
Duomenų neturima.
15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės
aktai
ES teisės aktai:
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą
1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. (2006 gruodžio18
d.) (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 396, 2006 m. gruodžio 30 d.) su visais vėlesniais pakeitimais
ir papildymais;
- Komisijos reglamentas Nr. (ES) 2015/830 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (paskelbtas
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 132, 2015 m. gegužės 29 d.);
- Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą“
(paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L164, 2009 m. birželio 22 d.);
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 353 2008 m.
gruodžio 31 d.) su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais;
- Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1357/2014 kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas III priedas. (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame
leidinyje Nr. L365, 2014 m. gruodžio 19 d.).
- Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis
susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB) (paskelbtas
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L197, 2012 m. liepos 27 d.);
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR);
- Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID);
- Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG);
- Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78);
- Tarptautinis laivų, vežančių nesupakuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas (IBC
kodeksas);
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Nacionaliniai teisės aktai (Lietuva):
- Galiojantis,,Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas”;
- Galiojantis ,,Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas”;
- Higienos norma HN 23 ,,Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai”;
- Higienos norma HN 36 ,,Draudžiamos ir ribojamos medžiagos”;
- Galiojantys ,,Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai” ir “Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų
poveikio darbe nuostatai”;
- Galiojanti ,,Saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka”;
- Galiojančios ,,Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės”.
- Galiojančios ,,Atliekų tvarkymo taisyklės”.
- LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir
tyrimo nuostatų ir pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms
medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Valstybės
žinios, 2004, Nr. 130-4649; 2005, Nr. 131-4731; 2008, Nr. 109-4159; 2009, Nr. 90-3855; 2010, Nr. 59-2894; 2012, Nr.
61-3078) su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais.
- LST EN 166 „Asmeninė akių apsauga. Techniniai reikalavimai“.
- LST EN ISO 374-1 „Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Apsauginės pirštinės
nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminija ir apsaugos nuo cheminės rizikos charakteristikų
reikalavimai (ISO 374-1:2016)“;
- LST EN 388 „Apsauginės pirštinės nuo mechaninių rizikos veiksnių“;

- LST EN 405:2002+A1:2009 ,,Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtravimo puskaukės su vožtuvais apsaugai
nuo dujų arba dujų ir dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas“.
- LST EN 420 „Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai“;
- LST EN ISO 780:2016. ,,Pakuotės. Paskirstymo pakuotės. Pakuočių tvarkymo ir sandėliavimo grafiniai simboliai“.
- LST EN ISO 13688 „Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai (ISO 13688:2013)“.
- LST EN ISO 20345 „Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė (ISO 20345:2011)“.

Papildoma informacija, nurodyta cheminės medžiagos pakuotės (taros) etiketėje:
- vaizdiniai ženklai Nr. 6 ,,Saugoti nuo lietaus“ ir Nr.4 ,,Saugoti nuo saulės” pagal LST EN ISO
780.
Papildoma informacija apie atitinkamas Bendrijos saugos, sveikatos ir aplinkos sričių
nuostatas produktui:
Produktui yra netaikomi reikalavimai pagal LR Vyriausybės 2004.08.07 nutarimą Nr.966 “Dėl
Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojinguosiuose objektuose
esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir
priskyrimo kriterijų aprašymo patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2004, Nr.130-4649) su visais
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vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir Direktyvos 2012/18/ES I priedo 2 dalį.
Apribojimai produktui dėl reglamento (ES) Nr.98/2013: Produktui netaikomi apribojimai pagal
reglamentą (ES) Nr.98/2013.
15.2 Cheminės saugos vertinimas
Karbamidas neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] nustatytų klasifikavimo kriterijų,
todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 priedą jo cheminės saugos vertinimas nebuvo
atliekamas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija
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(i) Nurodomi pakeitimai:
Saugos duomenų lape, lyginant su ankstesne jo versija, buvo atlikti šie pakeitimai:
- 2.3 poskyryje: Papildyta informacija apie kitus pavojus, kuriuos gali kelti produktas;
- 4.1. poskyryje: Įrašytas papildomas punktas apie individualias apsaugos priemones, kurias rekomenduojama naudoti
pirmąją pagalbą teikiantiems asmenims.
- 7.2 poskyryje: Įrašyta papildoma informacija apie tai, kad produktui netaikomi apribojimai pagal LR Vyriausybės
2004.08.07 nutarimą Nr. 966 ir Direktyvos 2012/18/ES I priedo 2 dalį.
- 8.2.2. poskyryje: Pataisyta ir papildyta informacija apie asmenines apsaugos priemones;
- 15 skirsnyje: Atnaujinta informacija apie ES ir Lietuvos teisės aktus.

(ii) Santrumpos ir akronimai:
ADR – Pavojingų krovinių vežimo automobiliais sutartis.
IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija.
IMO – Tarpvalstybinė jūrų transporto organizacija.
RID – Pavojingų cheminių krovinių gabenimo geležinkeliu tarptautinis reglamentas.
SMGS – Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas
PC0 – Kiti, UCN kodas: R20200 Korozijos inhibitoriai;
PC4 – Šaldymo agentai;
PC9a – Gruntai ir dažai, skiedikliai, tirpikliai;
PC12 – Trąšos;
PC21 – Laboratoriniai chemikalai;
PC39 – Kosmetika, produktai asmeninei priežiūrai;
SDL – Saugos duomenų lapas;
SU0 – Kiti: NACE C17.2.2 Gamyba popieriaus ir kartono;
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SU1- Žemės ūkis, miškininkystės ir žuvininkystė;
SU2a – Kasyba (be jūrų pramonės);
SU8 – Gamyba didelių kiekių cheminių medžiagų;
SU9 – Gamyba grynų cheminių medžiagų;
SU19 – Statybos ir kontrukcijų darbai;
SU23 – Elektros, srovės, dujų vandenų tiekimas ir nutekamųjų vandenų valymas;
žr. – Žiūrėti.
(iii) Nuorodos į svarbiausią literatūrą ir duomenų šaltiniai:
1) Gwerder, C., Misslin, P.-P., Meier, P., Durrer, M., Schweighauser, U., Reuse, P. & Holzschuh,
O. 2009: Determination of some physical-chemical properties of Urea (study report), Testing
laboratory: Institute of Safety and Security, Report no: 204611.18.0640.03. Owner company;
Borealis, Report date.
2) Sax, N.I. & Lewis, S.R. 1987: Hawley’s Condensed Chemical Dictionary. (review article or
handbook), Hawley’s Condensed Chemical Dictionary. 11th ed. New York: Van Nostrand Reinhold
Co., 1987., p. 1209. Report date.
3) Karbamido registracijos pagal REACH dosjė, skelbiama Europos Cheminių medžiagų agentūros
tinklalapyje.
4) http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=gestiseng:sdbeng
[duomenys imti 2019-01-29].
(v) Pavojingumo ir atsargumo frazės:
P102 - ,,Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje”,
P280 - ,,Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido apsaugos
priemones)”,
P305+P351+P338 - ,,PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis”,
P401 - ,,Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro”.
(vi) Patarimai dėl mokymų: Asmenys, gaminantys, tvarkantys, naudojantys, sandėliuojantys šį
produktą, turi būti apmokyti dirbti su cheminėmis medžiagomis, higienos įgūdžių, dirbant su
cheminėmis medžiagomis, produkto savybių, keliamų pavojų, kaip su juo dirbti, kokias asmenines
apsaugos priemones turi naudoti, pirmosios pagalbos principų, informacijos apie avarijų
likvidavimo procedūras. Su produktu dirbantys asmenys turi būti supažindinti su šiuo saugos
duomenų lapu. Prieš pradėdami dirbti su produktu, asmenys turi būti instruktuojami.
PASTABA. Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių
darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra
skirti apibudinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos
duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus nauju duomenų apie cheminės medžiagos
preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems
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visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės
medžiagos, mišinių savybių.
Ši versija pakeičia visus ankstesnius dokumentus.
Saugos duomenų lapo pabaiga
Karbamido c. viršininkas
SUDERINTA:
NPC projekto vadovė

V. Grigaliūnas
L. Tatariškinaitė
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2019-04-04

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius
Produkto prekinis pavadinimas: POLIFLOCK SM 960
Produkto tipas: mišinys.
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimai būdai
Nustatyti naudojimo būdai: flokuliantas, skirtas dumblo sausinimui.
Nerekomenduojami: nėra.
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Tiekėjas: UAB „Ekotakas“
Adresas: Savanorių pr. 435, LT-49280 Kaunas
Šalis: Lietuva
Tel.: +370 37 407039
Fax.: +370 37 407038
El.paštas: info@ekotakas.lt
1.4. Pagalbos telefono numeris
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą tel. nr.: +370 5 2362052
Bendras pagalbos telefonas: 112.
2. GALIMI PAVOJAI
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Odos dirginimas, akių dirginimas, 2 pav.kategorija; Sukelia
smarkų akių dirginimą; Dirgina odą; Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
2.2. Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
Atsargiai
Pavojingumo frazės: H315 Dirgina odą, H319 Sukelia smarkų akių dirginimą, H412 Kenksminga
vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus;
Atsargumo frazės: prevencinės – P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas, P280 Mūvėti apsaugines
pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones, P273 Saugoti, kad nepatektų
į aplinką, atoveikis – P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens, P321
Specialus gydymas: patekus ant odos gausiai plauti vandeniu su muilu, P332 + P313 Jeigu sudirginama oda:
kreiptis į gydytoją, P362 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant, P305 + P351 +
P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis, P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją,
šalinimas – P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo taisykles“.
2.3. Kiti pavojai
PBT ir vPvB kriterijų vertinimas: neatitinka kriterijų pagal REACH XIII priedą.
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3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.2. Mišiniai
Šis produktas yra mišinys.
Pavojingos sudedamosios dalys:
Cheminis
pavadinimas

EC Nr.

REACH
registracijos Nr.

Koncentracija (%)

Klasifikacija pagal
Reglamentą (EB) Nr.
1272/2008

Nafta hidrinta
lengvoji

920-107-4

01-211945341443-XXXX

20-45

Pav. įkvėpus 1; H304,
EUH066

Riebalų
izoalkoholio etoksipropoksilatas

Polimeras

Netaikoma
(polimeras)

<5

Ūmus toks., 4; H302,
Smarkus akių paž.1;
H318

Adipo rūgštis

204-643-3

01-211945756138-XXXX

<2

Akių dirginimas, 2;
H319

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Įkvėpus: Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą.
Patekus ant odos: Nusiimti užterštus drabužius ir batus, nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir muilu. Jei odos
dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: Nedelsiant atvėrus akių vokus gausiai plauti vandeniu, ne trumpiau kaip 15 minučių. Nedelsiant
kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Skalauti burną vandeniu. NESUKELTI vėmimo. Skubiai kviesti gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės
centrą.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Nėra informacijos.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.
Nėra.
5.

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės: Vanduo, purškiamas vanduo, putos, anglies dioksidas (CO2), sausi milteliai.
Netinkamos gesinimo priemonės: Nėra.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Pavojingi skilimo produktai: Anglies oksidai, azoto oksidai, vandenilio chloridas.
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5.3. Patarimai gaisrininkams
Apsauginės priemonės: Dėvėti kvėpavimų takų ir spec.gaisrininkų drabužius.
Kita informacija: Išsiliejęs produktas ant grindų sudaro labai slidžią plėvelę.
6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Asmens atsargumo priemonės: Neliesti ir nevaikščioti per išsiliejusį produktą. Išsiliejęs produktas ant grindų
sudaro labai slidžią plėvelę.
Apsaugos priemonės: Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių/veido apsaugos priemones.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad išsipylęs produktas nepatektų į kanalizaciją ir atvirus vandens telkinius, gruntą.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Smulkūs išsiliejimai: Neplaukite su vandeniu. Išsipylusį produktą sugerti inertine absorbuojančia medžiaga.
Dideli išsiliejimai: Neplaukite su vandeniu. Užtvenkite. Skubiai išvalykite semtuvo arba vakuumo pagalba.
Likučiai: Sugerti inertine absorbuojančia medžiaga.
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Skyrius Nr. 7: Naudojimas ir sandėliavimas; Skyrius Nr. 8: Poveikio prevencija/asmens apsauga: Skyrius Nr.
13: Atliekų tvarkymas.
7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Vengti kontakto su oda ir akimis. Išsiliejęs produktas sudaro labai slidžią plėvelę. Dirbant nevalgyti, negerti,
nerūkyti.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Saugaus sandėliavimo sąlygos: Laikyti atokiau nuo kaitros ir užsidegimo šaltinių. Užšalimas paveiks fizinę
būklę ir gali sugadinti produktą.
Produktą laikyti originalioje gamintojo pakuotėje, gerai vėdinamoje ir sausoje patalpoje. Vengti žemų ir aukštų
temperatūrų. Geriausia sandėliavimo ir laikymo temperatūra nuo +5ºC iki +25ºC.
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: Nenustatyta.
Reikalavimai preparato pakuotei: Pakuotė turi būti atspari mineralinių alyvų poveikiui ir sandari. Geriausiai tinka
plastikinės statinės ar konteineriai.
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Žr. 1.2.skyrius.
8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA
8.1. Kontrolės parametrai
Informacija apie pavojingus komponentus:
Produkto kenksmingų komponentų pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribinės
vertės darbo aplinkos ore pagal HN 23:2001 yra šios:
Komponento ribinės vertės
Ilgalaikio poveikio
Trumpalaikio poveikio
(IPRV, mg/m3)
(TPRV, mg/m3)
Nafta hidrinta lengvoji, CAS Nr.64742-48-9
(pagal vait spirita)
300
600
Adipo rūgštis, CAS Nr.124-04-9
4
8.2. Poveikio kontrolė
Techninės priemonės: Užtikrinti pakankamą ventiliaciją, ypač uždarose patalpose. Naudoti vietinę ištraukiamąją
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ventiliaciją, jei susidaro migla. Nesant rūkui, pakankamas normalus patalpų vėdinimas.
Akių/veido apsauga: Apsauginiai akiniai.
Odos apsauga: Dėvėti kombinezoną ar spec. chemiko prijuostę bei guminius batus, kur gali atsirasti fizinis
kontaktas su produktu.
Rankų apsauga: Plastikinės arba pirštinės iš PVC.
Kvėpavimo takų apsauga: Jei vėdinimo nepakanka, naudoti P3 tipo filtruojančias kaukes.
Asmens higienos priemonės: Prausti rankas ir veidą prieš pertraukėles ir iškart po produkto naudojimo, taip pat
baigus darbus. Laikytis asmens higienos taisyklių.
Poveikio aplinkai kontrolės priemonės: Saugoti, kad produktas nepatektų į aplinką.
9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
IŠVAIZDA:
SPALVA:
KVAPAS:
PH (1 % tirpalo):
VIRIMO TEMPERATŪRA:
PLIŪPSNIO TEMPERATŪRA:
DEGUMAS (kietųjų medžiagų, dujų):
SPROGSTAMUMAS:
Žemutinė, tūrio%
Viršutinė, tūrio%
OKSIDACINĖS SAVYBĖS:
GARŲ SLĖGIS:
TANKIS, g/cm3:
TIRPUMAS:
TIRPUMAS VANDENYJE:
PASISKIRSTYMO KOEFICIENTAS: n-oktanolis/vanduo
KLAMPA:
GARŲ TANKIS:
GARAVIMO GREITIS:
LYDYMOSI/UŽŠALIMO TEMPERATŪRA:

skystis
balta
mineralinių alyvų
3,6-4,1
>100
>100
netaikomas
neištirtas
–
–
neištirtos
2,3 kPa @ 20 C
1,03
tirpus
disperguojamas
neištirtas
1200 cps
neištirtas
0,804 g/l @ 20 C
5 C

9.2. Kita informacija
Nėra.
10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1. Reaktingumas
Naudojant pagal paskirtį ir laikantis sandėliavimo taisyklių ir saugos reikalavimų produktas stabilus.
10.2. Cheminis stabilumas
Naudojant pagal paskirtį ir laikantis sandėliavimo taisyklių ir saugos reikalavimų produktas stabilus.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybės
Nežinoma.
10.4. Vengtinos sąlygos
Saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės šviesos.
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10.5. Nesuderinamos medžiagos
Su vandeniu reaguojančios medžiagos
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Terminio skilimo (degimo) metu susidaro aitrūs dūmai bei kenksmingi skilimo produktai, pvz., anglies oksidai ir
azoto oksidai.
11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas: LD50 nurijus (žiurkėms)
>2000 (pagal analogiškus produktus)
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Nėra.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Nėra.
Mutageniškumas: Nėra.
Kancerogeniškumas: Nėra.
Toksiškumas reprodukcijai: Nėra.
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (vienkartinis poveikis): Nėra.
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (kartotinis poveikis): Nėra.
Aspiracijos pavojus: Nėra.
12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1. Toksiškumas
LC50/žuvis/96 h = 10-100 mg/L (apytikris)
EC50/dafnija/48 h = 10-100 mg/L (apytikris)
12.2. Patvarumas ir skaitomumas
Lengvai skyla (vyksta biodegradacija). Esant natūraliam pH (>6) per 28 dienas polimeras degraduojasi dėl
hidrolizės daugiau nei 70 %. Hidrolizės produktai nėra kenksmingi vandens organizmams.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Duomenų nėra.
12.4. Judrumas dirvožemyje
Duomenų nėra. Vandenyje disperguojasi.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Neatitinka kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedo XIII reikalavimus.
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Nėra.
13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis” ir „LR atliekų
tvarkymo įstatymą“.
Atliekų kodas: 19 08 99 (kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos). Jas pašalinti kartu su buitinėmis
atliekomis negalima.
Netinkamos panaudojimui ir užterštos pakuotės sutvarkymo kodas 15 01 02 (plastikinė pakuotė).

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Saugos duomenų lapas
Pagal ES 2015/830
Cheminis produktas: POLIFLOCK SM 960

6 lapas iš 7 lapų
Parengimo data: 2009-07-14
Paskutiniojo peržiūrėjimo data:
2019-04-04

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
Mišinys nepriskiriamas pavojingų medžiagų klasei ir jam netaikomi Europos sutarties dėl pavojingų tarptautinių
vežimų keliais (ADR) reikalavimai.
14.1. JT numeris
Nėra
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
Nėra
14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė
Nėra
14.4. Pakuotės grupė
Nėra
14.5. Pavojus aplinkai
Nėra
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Nėra
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
Nėra
15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1. Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
- Pagal galiojančią „Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką“;
- Pagal higienos normą HN 23 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir
poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai “;
- Pagal galiojančią „Saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams
tvarką“;
- Pagal galiojančius „Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatus“ ir „Darbuotojų
apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatus“;
- Pagal higienos normą HN 36 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“;
- Pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“;
- Pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“;
- Pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymą“;
- Pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo taisykles“;
- Pagal galiojančias „Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo
taisykles“;
- Klasifikavimas pagal 67/548 EEB,1272/2008 EB, ženklinimas pagal 1907/2006 EB ir 1272/2008 EB.
15.2. Cheminės saugos vertinimas
Kadangi mišinys pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra neklasifikuojamas kaip pavojingas, tai pagal
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedą Nr. XIII jam cheminės saugos vertinimas nebuvo atliekamas.
16. KITA INFORMACIJA
H FRAZIŲ IR SKAITMENINIŲ ŽENKLŲ SĄRAŠAS (pagal 2, 3 skiltis):
Trumpinimai
Pav. įkvėpus 1 = Pavojus įkvėpus, 1 pavojaus kategorija

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Saugos duomenų lapas
Pagal ES 2015/830
Cheminis produktas: POLIFLOCK SM 960

Ūmus toks. 4 = Ūmus toksiškumas, 4 pavojaus kategorija
Smarkus akių paž. 1 = Smarkus akių pažeidimas, 1 pavojaus kategorija
H-Frazės
H318 Smarkiai pažeidžia akis
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį
H302 Kenksminga prarijus
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

7 lapas iš 7 lapų
Parengimo data: 2009-07-14
Paskutiniojo peržiūrėjimo data:
2019-04-04

Atitinka reglamento (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą ir Komisijos reglamentą (EK) Nr. 453/2010 - Lietuva
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
NPK 10-26-26
Peržiūrėjimo numeris: V-6-EN
Peržiūrėjimo data: 2018-06-25

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS
ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1 Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas
: NPK 10-26-26
Produkto kodas
: PH2091
Komercinis pavadinimas
:
Diamofosas
Produkto tipas
: kieta medžiaga (granuliuotas)
Cheminis pavadinimas: mišinys, pagrindiniai ingredientai: amonio dihidrogenortofosfatas (CAS 7722-76-1),
Diamonio hidrogentorfosfatas (CAS 7783-28-0), diamonio sulfatas (CAS 7783-20-2), kalio chloridas (CAS
7447-40-7).
Sinonimai: kompleksinės azoto-fosforo-kalio trąšos
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Įvardyti naudojimo būdai
Pramoninė gamyba/importas-nuolatinė sintezė.
Pramoninė gamyba/importas-grupinė sintezė.
Pramoninė gamyba/importas-gabenimas be įpakavimo. Pramoninė
gamyba/importas-laboratorinis tyrimas.
Pramoninė distribucija (paskirstymas).
Pramoninis naudojimas cheminių produktų mišiniuose. Profesionalus
trąšų produktų formulavimas.
Profesionalus panaudojimas kaip trąšos ūkiuose-pakrovimas ir išbarstymas (įskaitant ir dirvožemio
kondicionavimą).
Profesionalus panaudojimas kaip šiltnamių trąšos (pvz. tręšimo sistemose, įskaitant trąšų tirpalo PH
kontrolę rūgštimi).
Profesionalus panaudojimas kaip skystos lauko trąšos (pvz. tręšimo sistemose).
Profesionalus panaudojimas kaip trąšos - įrangos priežiūrai.
Nerekomenduojami naudojimo : Niekas neidentifikuota.
būdai
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Tiekėjas/Gamintojas
Voskresensk Mineral Fertilizers, JSC
Adresas
Gatvė
Numeris
Pašto kodas
Miestas
Šalis

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

Tik atstovas

: Uralchem Assist GmbH

Adresas

: Germany GmbH
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Gatvė
Numeris Pašto
kodas Miestas

: Johannssenstrasse
:
10
:
30159
:
Hannover

Telefono numeris
Fakso nr.
: + 49 511 45 99 445
Asmens, atsakingo už šį SDL : info@uralchem-assist.com
el. pašto adresas
Asmens, atsakingo už saugos duomenų lapą, elektroninio pašto adresas: reach@uralchem.com
1.4 Pagalbos telefono numeris
Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų kontrolės Ir informacijos biuras
Pavadinimas
Telefono numeris
Darbo valandos

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

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Produkto apibrėžimas

:

Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
Neklasifikuojama
2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Nėra
Pavojaus piktogramos: nėra
Signalinis žodis: nėra
Pavojingumo frazės: nėra
Atsargumo frazės:
P210 “Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti“
P220 “Laikyti/sandėliuoti atokiau nuo drabužių/ reduktorių/ rūgščių/ šarmų/ sieros/ chloratų/ chloridų /nitratų
/permanganatų /metalų pudros bei medžiagų, kurių sudėtyje yra metalų: vario, nikelio, kobalto, cinko ir jų
lydinių/degių medžiagų“;
P221 “Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis, reduktoriais, rūgštimis,
šarmais, siera, chloratais, chloridais, nitratais, permanganatais, metalų pudra bei medžiagomis, kurių sudėtyje yra
metalų: vario, nikelio, kobalto, cinko ir jų lydinių“;
P264 “Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas“;
P338 „Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis“
P352 „Plauti dideliu vandens kiekiu“
P370+P378 “Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandenį“;
Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

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

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS
DALIS
Medžiaga/Preparatas

:

Mišinys

Klasifikacija
pagal
Registracijos nr.
CAS
EC
Koncentracija,
reglamentą
Pavadinimas
pagal REACH
numeris numeris
% w/w
(EC) Nr.
reglamentą
1272/2008
7722231Amonio
20-22
Neklasifikuojama 01-211948816676-1
764-5
Dihidrogenoortofosfatas
29-0004
7783231Diamonio
30-32
Neklasifikuojama 01-211949097428-0
987-8
Dihidrogenoortofosfatas
22-0005
7783231Diamonio Sulfatas
7-9
Neklasifikuojama 01-211945504420-2
984-1
46-0031
7447231Kalio chloridas
39-42
Neklasifikuojama Neklasifikuojamas
40-7
211-8
(REACH Annex
V)
Pagal šiuo metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis
koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai
nepateikiama.
Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
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Patekimas į akis

:

Nuplaukite dideliu kiekiu tekančio vandens. Patikrinkite, ar yra
kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Jei sudirginimas
nepraeina, kreipkitės į medicininę pagalbą.

Įkvėpimas

:

Įkvėpus, išveskite į gryną orą. Įkvėpus degimo metu
susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti
vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti
reikalinga 48 valandas.

Susilietimas su oda

:

Nuplaukite vandeniu ir muilu. Sudirginimui didėjant kreipkitės
medicininės pagalbos.

Nurijimas

:

Išskalaukite burną vandeniu. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs
asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens.
Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina
ar yra sunkūs. asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį
kvėpavimą burna.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Gali atsirasti tokių simptomų: dirginimas gerklėje, kosulys.
Dideliais kiekiais jis gali sukelti sutrikimus virškinimo trakte.
Gali sukelti odos sudirginimą.
Gali sukelti akių dirginimą.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Produkto skilimas: Amoniakas, azoto oksidai (NOx).
Dulkių įkvėpimas gali sukelti kvėpavimo sistemos dirginimą. Kilus kvėpavimo takų sutrikimui, kreipkitės į
gydytoją.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės
5.1 Gesinimo priemonės

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

Tinkamos gesinimo priemonės:

5.2 Specialūs medžiagos ar
mišinio keliami pavojai
Pavojingi terminio skaidymosi
produktai

Amoniakas, azoto oksidai
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5.3 Patarimai gaisrininkams
Specialiosios atsargumo priemonės
ugniagesiams
Speciali apsauginė įranga gaisro
gesintojams

:

Papildoma informacija

:

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

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Dėvėkite asmenines apsaugos priemones.
6.2 Ekologinės atsargumo
priemonės

:

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

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Nedidelis išsiliejimas

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

Didelis išsiliejimas

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

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

: Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.
Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones
pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą
pateikta 13 skirsnyje.
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7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui
specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1oje
dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Apsaugos priemonės

:

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

Patarimas dėl bendros darbo higienos: Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga
turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai
privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir
nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma
informacija apie higienos priemones.
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti talpyklą sandariai uždarytą.
Apsaugokite nuo: Drėgmės.
Negalima laikyti kartu su: stipria rūgštimi, šarmais.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Pakavimo medžiagos: plastikai (PP, PE).
7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Rekomendacijos

:

Nėra.

Pramonės sektoriui būdingi
sprendimai

:

Nėra.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)
Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui
specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1oje
dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".
8.1 Kontrolės parametrai
Nėra duomenų.
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8.2 Poveikio kontrolė
8.2.1. Tinkamos inžinerinės
kontrolės priemonės

:

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

8.2.2. Higienos priemonės

:

Akių ir (arba) veido apsauga

:

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

Odos apsauga
Rankų apsauga

:

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

Kūno apsauga

:

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

Kita odos apsauga

:

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

Kvėpavimo sistemos apsauga

:

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

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė

:

Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso
įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitikimas aplinkosaugos
teisės aktų reikalavimams.
Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino
lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti
darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Puslapis 7 iš 15
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Išvaizda
Fizikinė būsena
Spalva
Kvapas
Kvapo slenkstis
pH
Lydymosi temperatūra /
užšalimo temperatūra
Pradinė virimo temperatūra
ir virimo intervalas
Žybsnio temperatūra
Garavimo greitis
Degumas (kietos medžiagos,
dujos)
Degimo laikas
Degimo greitis
Viršutinė ir apatinė degumo ar
sprogumo ribos
Garų slėgis
Garų tankis
Santykinis tankis
Piltinis tankis

:
:
:
:
:

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

:

Skaidosi prieš virimą

:

Neapibrėžta

:
:
:

Neapibrėžta
Nedegus.

:
:
:
:
:
:
:
:

Tirpumas (-ai)
:
Tirpumas vandenyje
:
Oktanolio/vandens sklaidos
koeficientas Savaiminio
užsiliepsnojimo
temperatūra
Klampumas
Skilimo temperatūra

Sprogmens savybės
Oksiduojančios savybės

:

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

:
:

>150 ºC

:
:

Kinematinis: Neapibrėžta
Jokių.
Jokių.

9.2 Kita informacija Papildomos
informacijos nėra.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1 Reaktingumas

:

Žiūrėti 10.5. poskirį.

10.2 Cheminis stabilumas
:
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

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

:

>150 ºC

10.4 Vengtinos sąlygos
10.5 Nesuderinamos medžiagos

10.6 Pavojingi skilimo produktai

:

:

Šarmai, stiprios rūgštys

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

Azoto oksidai (NOx).

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas
11.1.1.1. LD50 oralinis:

11.1.1.2. LD50 per odą:

11.1.1.3. LC50 įkvėpimas:

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

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

11.1.2. Jautrinimas
Kvėpavimo takų jautrinimas: Duomenų nėra.
Odos sensibilizacija: visos sudedamosios dalys nejautrina, odos
(OECD 429 arba lygiavertės).
11.1.3. Kartotinių dozių toksiškumas
Tikslus toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis: remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
NOAEL (MAP, DAP)> 250 mg / kg kūno svorio per parą (žiurkė, sisteminis)
OECD 422
Puslapis 9 iš 15
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11.1.4. CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai)
Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
Lytinės ląstelės mutageniškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
Toksinis poveikis reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
NOAEL (kalio chloridas) = 1500 mg / kg kūno svorio per parą
OECD 422
Toksiškumas vystymuisi / teratogeninis poveikis.
NOAEL (kalcio chloridas) = 235 mg / kg kūno svorio per parą (pelė)
NOAEL (kalio chloridas) = 310 mg / kg. bw / day (žiurkės).
Toksinis poveikis reprodukcijai, poveikis laktacijos metu arba per ją. Duomenų nėra.
11.1.5. Aspiracinis pavojus
Nėra duomenų.
Toksiškumas reprodukcijai

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1 Toksiškumas

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

EC50:

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

EC50:

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

Toksiškumo duomenys apie dirvožemio mikroorganizmus ir makroorganizmus bei kitus
aplinkai svarbius organizmus, tokius kaip paukščiai, bitės ir augalai
Nėra duomenų.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Lengvai biologiškai skaidomas:
Tyrimo nereikia atlikti, nes medžiaga yra neorganinė.
Kita informacija
Nėra duomenų
12.3. Bioakumuliacinis potencialas
Eksperimentinis BCF:
Mažas bioakumuliacijos potencialas.
Tyrimo nereikia atlikti, nes medžiaga yra neorganinė.
12.4 Mobilumas dirvožemyje
Monoamonio ir diamonio fosfatai greitai transformuojasi dirvožemio bakterijų.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Šios sudėties sudedamosios dalys neatitinka PBT arba vPvB klasifikavimo kriterijų.
12.6 Kitas neigiamas poveikis
Didelio masto išleidimas gali sukelti vandens kelių eutrofikaciją.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS
Puslapis 11 iš 15
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Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui
specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1oje
dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".
13.1 Atliekų tvarkymo metodai
Gaminys
Šalinimo metodai

13.1.1 Produktas

13.2. Pakavimas

: Šis produktas ir jo pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Turėtų
būti vengiama atliekų susidarymo arba kiek įmanoma
sumažinti. Produkto, jo tirpalų ir bet kokių šalutinių produktų
utilizavimas visuomet turi atitikti aplinkosaugos ir atliekų
šalinimo įstatymų bei regioninių ar vietos valdžios institucijų
reikalavimus.

Išmeskite perteklinius ir netinkamiausius produktus per
licencijuotą atliekų šalinimo rangovą. Atliekos neturėtų būti
šalinamos į kanalizaciją, bet apdorojamos tinkamu nuotekų
valymo įrenginiu. Priklausomai nuo užterštumo laipsnio ir
pobūdžio, ją naudokite kaip trąšą lauke, kaip žaliava arba
įgaliotame atliekų įrenginyje. Deginimas ar sąvartynas turėtų
būti svarstomas tik tada, kai perdirbimas nėra įmanomas.
Europos atliekų katalogas (EWC) atliekų kodas 06 10 99 kitaip neapibrėžtos atliekos.

: Tuščiose talpyklose ar įdėkluose gali būti produktų likučių.

Pakuotes reikia ištuštinti ir po nuodugnaus valymo juos galima
perdirbti. Jei vietos valdžios institucijos patvirtina, tuščias
talpyklas galima išmesti kaip nepavojingą medžiagą arba
grąžinti jas perdirbti.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą
Reglamentas: ADR/RID
14.1 JT numeris

Nėra pavojinga medžiaga, atsižvelgiant į šias
transportavimo taisykles.

14.2 JT teisingas krovinio
pavadinimas

Nėra pavojinga medžiaga, atsižvelgiant į šias
transportavimo taisykles.

14.3 Gabenimo pavojingumo
klasė (-s)

Nėra pavojinga medžiaga, atsižvelgiant į šias
transportavimo taisykles.

14.4 Pakuotės grupė

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

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

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

14.8.
Pastaba
: NPK trąšos savaime skaidytis pagal IMO-standarto testus, kaip
rekomenduojama transportuojant pavojingus krovinius, testų ir kriterijų žinynas, 2. dalis III, skyrius 38.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr.
793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. (2006 gruodžio18 d.) (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 396, 2006 m. gruodžio 30 d.) su visais vėlesniais pakeitimais
ir papildymais;
- Komisijos reglamentas Nr. (ES) 2015/830 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos
ir apribojimų (REACH) (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 132, 2015 m. gegužės 29 d.);
- Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą“ (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L164, 2009
m. birželio 22 d.);
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB
bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 353 2008 m. gruodžio 31 d.) su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais;
- Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1357/2014 kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas III priedas. (paskelbtas
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L365, 2014 m. gruodžio 19 d.);
- Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis
medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos
direktyvą 96/82/EB) (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L197, 2012 m. liepos 27
d.);
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų
pirmtakais ir jų naudojimo (paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje Nr. L39, 2013 m. vasario 9 d.);
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR);
Puslapis 13 iš 15
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- Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID);
- Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG);
- Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78);
- Tarptautinis laivų, vežančių nesupakuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas (IBC kodeksas);
- Galiojantis “Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas”;
- Galiojantis “Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas”;
- Higienos norma HN 23 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”;
- Higienos norma HN 36 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos”;
- Galiojantys “Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai” ir “Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų poveikio darbe nuostatai”;
- Galiojanti “Saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams
tvarka”;
- Galiojančios “Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės”.
- Galiojančios “Atliekų tvarkymo taisyklės”;
- LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos,
likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“
su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Valstybės žinios, 2004, Nr. 130-4649; 2005, Nr. 131-4731;
2008, Nr. 109-4159; 2009, Nr. 90-3855; 2010, Nr. 59-2894; 2012, Nr. 61-3078) su visais vėlesniais
pakeitimais bei papildymais.
- Amonio nitrato turinčių trąšų įvertinimas siekiant nustatyti, ar jos turi būti klasifikuojamos kaip
dirginančios akis Ataskaita parengta Europos trąšų gamintojų asociacijos (angl. Fertilizers Europe)
15.2. Cheminės saugos vertinimas.

Kadangi mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedą Nr. XIV jam cheminės saugos vertinimas nebuvo
atliekamas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA
Nurodymas apie pakeitimus:
Versija № V-6-EN
nuo 2016 25-06:13.1, 13.1.1, 13.1.2 skirsniai.
Papildoma informacija apie šalinimo atvejus.
2016 m. Gruodžio 20 d. Versija Nr. V-5-EN:
Aktualizavimas pagal 2015 m. Gegužės 28 d. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2015/830, iš dalies
keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
2016-06-20 versija № V-4-EN:
1.3 skirsnis. Gamintojo pavadinimo keitimas.
1.4 skirsnis. Neatidėliotinos pagalbos telefono numeris
Klasifikacija pagal GHS:
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Lengvas dirginimas. 2B kategorija Akių dirginimas.
Lengvas dirginimas. 3 kategorija Odos dirginimas.
Etiketės elementai:
Simbolis: nėra simbolio
Pavojaus teiginiai:
Sukelia akių dirginimą.
Sukelia odos dirginimą
Signalinis žodis: Pavojinga

Sutrumpinimai ir akronimai

:

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

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

Pastaba skaitytojui
Mūsų žiniomis, informacija, pateikiama šiame medžiagų saugos duomenų lape, yra teisinga jos
paskelbimo dieną. Informacija pateikiama išimtinai saugumo tikslais ir yra susijusi tik su
konkrečia medžiaga ir jos panaudojimo būdais nurodytais saugos duomenų lape. Pateikiama
informacija gali nepasitvirtinti, kai nurodyta medžiaga yra maišoma su kita medžiaga
(medžiagomis) arba kai ji yra naudojama kitokiais negu nurodyta būdais. Taip yra todėl, kad šios
medžiagos dar nėra visiškai aiškios (pažįstamos) ir yra potencialiai pavojingos, todėl jos turi būt
naudojamas itin atsargiai. Tik pats vartotojas atsako už galutinį bet kurios medžiagos tinkamumo
įvertinimą.
Saugos duomenų lapo pabaiga
Puslapis 15 iš 15

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

6 TEKSTINIS PRIEDAS.
2020‐03‐03 AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ IŠDUOTOS
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 2020/S.6/3‐327

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA
7 TEKSTINIS PRIEDAS.
KOMPOSTO KOKYBINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAI

1 aikštelơ

2 aikštelơ

3 aikštelơ

4 aikštelơ

5 aikštelơ

6 aikštelơ

7 aikštelơ

8 aikštelơ

9, 10, 11, 12 aikštelơs

13, 14, 15, 17, 23, 19, 21 aikštelơs

1 aikštelơ

2 aikštelơ

3 aikštelơ

4 aikštelơ

5 aikštelơ

6 aikštelơ

7 aikštelơ

8 aikštelơ

9 aikštelơ

10 aikštelơ

11 aikštelơ

12 aikštelơ

13 aikštelơ

14 aikštelơ

15 aikštelơ

17 aikštelơ

23 aikštelơ

19 aikštelơ

21 aikštelơ

1 aikštelơ

2 aikštelơ

3 aikštelơ

3 aikštelơ

4 aikštelơ

5 aikštelơ

6 aikštelơ

7 aikštelơ

8 aikštelơ

9 aikštelơ

10 aikštelơ

11 aikštelơ

12 aikštelơ

13 aikštelơ

14 aikštelơ

15 aikštelơ

17 aikštelơ
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IŠ BENDROVĖS TERITORIJOS (NEMUNO G. 2, KLAIPĖDA)
IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

9 TEKSTINIS PRIEDAS.
Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
DUMPIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PAJĖGUMO SKAIČIUOTĖ
POVEIKIO
APLINKAI
VERTINIMOPROJEKTO)
ATASKAITA
(IŠTRAUKA
IŠ TECHNINIO

Statytojas
(užsakovas)

AB „GRIGEO KLAIPĖDA”

Statytojo
(užsakovo)
adresas

NEMUNO G. 2, LT-91199 KLAIPĖDA

Projekto
pavadinimas

NUOTEKŲ TINKLŲ AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PRIJUNGIMO DUMPIŲ
K., KLAIPĖDOS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS

Statinio adresas DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV.
(statybos vieta)
Statinio
kategorija

NEYPATINGAS STATINYS

Statinio grupė INŽINERINIAI TINKLAI
Naudojimo
paskirtis

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

Statybos rūšis NAUJA STATYBA

Projekto etapas TECHNINIS PROJEKTAS (TP)

Projekto dalis NUOTEKŲ ŠALINIMO (NŠ).

Bylos žymuo

Tomas (byla):
2/3

VK-20-03/GR-TP-19-NŠ

Vilnius, 2020 m.
PROJEKTO VADOVAS

VILIJA KALADINSKIENĖ
Atestato Nr. 26346

PROJEKTO DALIES VADOVAS

VILIJA KALADINSKIENĖ
Atestato Nr. 23961

Geologinių tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre pateikta prieduose.
Dėl esamo gruntinio vandens lygio vamzdyno montavimo metu reikės pažeminti gruntinio vandens lygį
adatiniais filtrais. Vamzdynas projektuojamas daugiau kaip 50 cm žemiau įšalo zonos. Būtina vamzdyną
tinkamai apipilti ir sutankinti gruntą.
4. NUOTEKŲ KIEKIAI IR KONCENTRACIJOS
Skaičiuojant AB “Grigeo Klaipėda” nuotekų valymo įrenginių pajėgumą ir tikrinant įrangos
našumus, skaičiavimai aeracijos kamerai atliekami pagal 1-oje lentelėje pateiktas teršalų koncentracijas
(duomenys paimti iš techninės projektavimo užduoties). Projekto derinimo eigoje parametrai kito
atsižvelgiant į realius praėjusių mėnesių duomenis. Įmonėje buvo bandomos įvairios techninės priemonės
gamybos proceso sureguliavimui ir stabilizavimui. Šiame etape jau yra įdiegtos papildomos techninės
priemonės gamybos proceso ir nuotekų stebėjimui, todėl galima užtikrinti stabilesnius išleidžiamų nuotekų
parametrus ir garantuoti, kad projektiniai išeities duomenys yra galutiniai ir nebus keičiami.
1 lentelė. Projektiniai AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinių nuotekų debitai ir užterštumai.
Parametras

Mato vnt.

Reikšmė

Nuotekų debitai
Vidutinis paros debitas, Qvid. d.

m3/d

2800

Maksimalus paros debitas, Qmax. d.

m3/d

3100

Vidutinis valandos debitas (Qvid.h.)

m3/h

120

Maksimalus valandos debitas (Qmax.h.)

m3/h

130

Mėnesinis vidutinis nuotekų debitas, Qmetus.

m3/mėn.

Metinis vidutinis nuotekų debitas, Qmetus.

m3/m

1022000

Metinis maksimalus nuotekų debitas, Qmetus.

m3/m

1131500

84000

Teršalų koncentracijos valomose nuotekose
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS5/BDS7)

mgO2/l

3150/3622

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)

mg/l

5324

Bendras azotas

mg/l

75

Bendras fosforas

mg/l

6

Skendinčios medžiagos

mg/l

493

Nuotekų temperatūra
VK-20-03/GR-TP-19-NŠ.AR
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Minimali

⁰C

10

Didžiausia temperatūra

⁰C

20

Nuotekos iš gamyklos teritorijos Nemuno g. 2 Klaipėdoje pumpuojamos į nuotakyną pastoviu
debitu. Nuotekos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotakyną taip pat bus tiekiamos pastoviu debitu.
Vandens kiekių svyravimai priklauso nuo užsakytos gaminamos produkcijos sudėties. Taip pat
kartą per mėnesį gamyba stabdoma planiniam remontui. Remontas trunka nuo 12 iki 20 valandų.
Į

nuotakyną

išleidžiamų

nuotekų

taršos

rodikliai

neturi

viršyti “Nuotekų

tvarkymo

reglamente” (patvirtintame 2006-05-17 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-236 su vėlesniais
pakeitimais) nurodytų dydžių.
Konkretūs nuotekų taršos rodikliai bus nustatyti pasirašant nuotekų tvarkymo sutartį su AB
„Klaipėdos vanduo“.
Nuotekų kontrolė ir apskaita privalo būti vykdoma pagal Nuotekų tvarkymo reglamento 33
p., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų
aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831; 201) nustatyta tvarka.
Lietaus nuotekos į KF tinklus nėra ir nebus pajungtos.
Sprendiniai išdėstyti tolimesniuose skyriuose.
5. ESAMŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS
Vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
2006 m. gegužės 17 d. Nr. D1-236 (galiojanti redakcija 2019-11-01) V skyriaus „Nuotekų išleidimas į
nuotakyną“ 3 lentele, turi būti pasiektos tokios išleidžiamų nuotekų koncentracijos.
2 lentelė. Didžiausios leistinos teršalų koncentracijos, išleidžiant į AB „Klaipėdos vanduo“
nuotakyną.
Parametras
Ribinė vertė
BDS7, mgO2/l
800
ChDS/BDS7 santykis
<3
pH
6,5-9,5
Maksimali temperatūra, 0C
45
Skaičiavimai atlikti vadovaujantis Vokietijos ATV-DVWK-A 131E standartu.
AB „Grigeo Klaipėda“ gamyklos gamybinių nuotekų vidutinis užterštumas nustatytas

AB

„Klaipėdos vanduo“ laboratorijos (žiūr. priedas Nr. 3).
Į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus galima išleisti nuotekas, kurių užterštumas BDS5 – 695 mgO2/l.
Tuomet gamyklos valymo įrenginiuose BDS5 turi būti sumažinta:

3150 − 695
∗ 100 = 78%
3150
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Tokį išvalymą galima pasiekti intensyviai apkrautame aeracinėje kameroje palaikant veiklojo
dumblo apkrovą ~500 mgBDS5/g*d. Esant tokiai apkrovai dumblo indeksas bus 100-120 ml/g (žiūr. 2 pav.).

2 pav. Aktyviojo dumblo apkrovos (A) ir dumblo indekso (DI) priklausomybė pagal profesoriaus A. B.
Matuzevičiaus atliktus Panevėžio nuotekų valyklos tyrimus

Vadovaujantis 1983 m. „Degremon“ „Techniniai užrašai vandens klausimais“ 8.10 pav. „Burmano
eksperimentai su Ciuricho nuotekomis“, kai dumblo apkrova ~500 mgBDS5/g*d, išvalymo efektyvumas
siekia daugiau kaip 85 %.

2 pav. Burmano eksperimentai su Ciuricho nuotekomis
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Aeracinės kameros apkrova pagal BDS5:
Bd, BDS = BDS5 * Qd * 10-3 = 3150 * 2800 * 10-3 = 8820 kg/d
Veikliojo dumblo prieaugis paroje (pagal ATV standartą):
,

SP = Bd,BDS * (0,75+0,6*
, ∗ ,
" ,

∗ ,

∗ ∗ ,#

-

,

, ∗ ,

∗ ,

" ,

∗ ∗!

∗ ∗!

= 8820 * (0,75 + 0,6 *

#$%

%

-

= 5728 kg/d.

∗ ∗ ,#

Veikliojo dumblo apkrova paroje:
A=

&'( ∗)*
+∗,

=

%

#.

∗ -

∗%.-

= 505 mgBDS5/g*d.

a - veikliojo dumblo koncentracija aeracinėje kameroje, g/l;
XSS, IAT – skendinčių medžiagų koncentracija valomose nuotekose, mg/l;
CBOS, IAT – BDS5 valomose nuotekose mgO2/l;
FT – temperatūros faktorius
FT = 1,072(T-15) = 1,072(20-15) = 1,41
Θ – dumblo amžius, d.
Θ=

∗

2

=

∗

= 2 d.

Reikiamas aeracinės kameros tūris:
V=

&'( ∗)*
2∗,

=

%

∗ -

∗%.-

= 4596 m3

Deguonies poreikis, kai T = 200C, angliai (BDS) suoksiduoti:
OUd,c = z * CBOD, IAT * Qd * 10-3 = 0,99 * 3150 * 2800 * 10-3 = 8732 kg O2/d.
z- specifinis deguonies suvartojimas, gO2/g BDS5 (ATV standartas 7 lentelė).
Reikiamas ištirpinti deguonies kiekis, kgO2/h:
OCr = OUd,C *

34

#∗∝∗ 64 6

= 8732 ∗

#∗ ,.∗

,

,

,

= 744.7 kg O2/h.

Cp – deguonies tirpumas aeracinėje kameroje, mg/l;
C – būtina palaikoma deguonies koncentracija aeracinėje kameroje, mg/l;
Cp = CT * (1+

9,

..

= 9,02 * (1+

#

) = 10,77 mg/l.

,.

CT – deguonies tirpumas švariame vandenyje, esant atmosferiniam slėgiui, 200C temperatūrai, mg/l.
Aeracinėje kameroje įrengta 1700 vnt. lėkštinių membraninių aeratorių. Pagal preliminarius
skaičiavimus į vieną aeratorių gali būti tiekiama 10 Nm3/h oro, tuomet deguonies tirpinimo greitis (Ogr) 16
g/Nm3/mp (mp – aeratoriaus panardinimo gylis, m).
Aeratoriaus ištirpinamo deguonies kiekis:
OCišt. = Ogr * O * ha = 16 * O * 4, kg O2/h
O – oro kiekis, tiekiama į 1 aeratorių, Nm3/h*vnt.
OCr = OCišt. = 468,4 kg O2/h.
744,7 * 1000 = 16 * O * 4
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O=

##, ∗

.∗#

= 11635 Nm3/h.

Orui tiekti įrengtos 4 orapūtės, kurių kiekvienos našumas – 48,3 m3/min, išvystomas slėgis ΔP=50
kPa.
Reikiamas orapūčių kiekis (skaičiuojant pagal šiuo metu esamų orapūčių našumą):
:

.%

nor = #-,%∗. = #-,%∗. = 4,0 vnt.
Tiekiama oro į vieną aeratorių:
O1= O/naer = 11635 / 1700 = 6,8 Nm3/1 aer.
Dumblo tvarkymas bus sprendžiamas nuotekų valymo įrenginių kapitalinio remonto projekte, kuris
turės būti suderintas su AB “Klaipėdos vanduo”.
Siekiant užtikrinti sklandų valymo įrenginių darbą, būtina išlaikyti sekančias proporcijas: BDS5 : N
: P = 100 : 5 : 1, pastoviai dozuojant papildomus azoto ir fosforo kiekius.

Reikiamo papildomo N ir P kiekiai:
Npapildomas = 3150/100*5-75=82,50 mg/l;
Ppapildomas = 3150/100*1-6=25,50 mg/l.
Fosforo poreikiui tenkinti naudojamas amofosas (diamofosas), azoto – karbamidas. Paskaičiuojamas
metinis reikalingas gryno N ir P kiekis:
Npapildomas = 82,50 * 2800 * 365 / 1000000 = 84,3 t
Ppapildomas = 25,50 * 2800 * 365 / 1000000 = 26,1 t.
Paskaičiuojame reikalingo amofoso kiekį:
Molekulinis svoris P amofose NH4H2PO4(NH4)2HPO4 (viso 323) yra 62.
Reikalingas amofoso kiekis – 323/62 * 26,1 = 136 t amofoso/metus.
N molekulinis svoris amofose – 42, tai gaunamas N kiekis amofose lygus 42/323*136=17,7 t
N/amofose.
Reikalingas N kiekis (gryno), įvertinus esamą kiekį amofose: 84,3 – 17,7 = 66,6 t N
Paskaičiuojamas N molekulinis svoris karbamide CH4N2O (viso 60) yra lygus 28.
Reikalingas karbamido kiekis: 60/28 * 66,6 = 142,7 t karbamido.
Reikalingas amofoso kiekis papildomam P poreikiui tenkinti – 136 t, karbamido kiekis N poreikiui
– 142,7 t.
Išvada: esamų AB “Grigeo Klaipėda” nuotekų valymo įrenginių tūrių ir esamos įrangos našumų
pakanka pasiekti reikalaujamus išvalymo rodiklius, norint išleisi nuotekas į AB “Klaipėdos vanduo”
nuotakyną.
Pagal 2020-03-03 išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 2020/S.6/3-327 buvo nurodyta užtikrinti ir
numatyti atsarginę / rezervinę įrangą bei rezervinius pajėgumus kai pagrindinė įranga neveiks arba veiks
blogiau nei paprastai. Projekto metu rezervinė įranga nenumatoma, nes šiuo metu vyksta anaerobinio
reaktoriaus projektavimo darbai. Įrengus anaerobinį reaktorių ženkliai sumažės BDS / ChDS koncentracijos
VK-20-03/GR-TP-19-NŠ.AR
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nuotekose, todėl dalis esamos technologinės įrangos (t. y. dalis orapūčių) taps rezervine. Numatomas
projekto įgyvendinimo terminas – 2021 m. pabaiga. Iki to laiko esamos orapūtės užtikrins reikiamą oro
kiekį, o jų tinkamą bei savalaikę techninę priežiūrą ir aptarnavimą, o jei reikės ir remontą, užtikrins
sudarytos aptarnavimo sutartys su subrangovais.
6. NUOTEKŲ TINKLAI
Iš antrinio nusodintuvo išleidimo latako projektuojamas PVC savitakinis Ø315 vamzdis.
Posūkiuose projektuojami posūkio-pravalos PP šuliniai (F-1 ir F-2) Ø315 mm (žiūr. brėž. VK-20-03/GRTP-19-NŠ.00 ir VK-20-03/GR-TP-19-NŠ.01). Lietaus nuotakyno tunelis, kurio ribose projektuojamas F-1
šulinys, turi būti išmontuotas.
Valytos nuotekos nukreipiamos į esamą šulinį Nr. 200, kurio diametras Ø 3150 mm, gylis 5,22 m.
Šiuo metu per šulinį sumontuotas slėginis vamzdis į siurblių pastatą, kuris bus demontuotas įrengus šulinyje
Nr. 200 valytų nuotekų talpą. Siurbliai (1 darbinis + 1 rezervinis su dažnio keitikliais) nuotekų
perpumpavimui iš šulinio Nr. 200 į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą, projektuojami pastate –
dumblo siurblinėje (pastato žymėjimas plane 24H1p, unikalus Nr. 5597-9004-3052).
Sewabloc E 80-253G siurbliu su dažnio keitikliu (duomenys apie siurblį pateikiami techninėse
specifikacijose) nuotekos slėginiu PE100-RC Ø225 vamzdžiu iš esamo šulinio Nr. 200 1580 m
pumpuojamos į AB “Klaipėdos vanduo” esančią nuotekų valyklą Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r.,
pasijungiant į esamą AB “Klaipėdos vanduo” slėginę nuotekų liniją d1000, pasijungimo vietoje įrengiant
kamerą, kurioje sumontuojamas trišakis, peilinės sklendės, atbulinis vožtuvas. Siurblio gedimo atveju
automatine peiline sklende galima perjungti nuotekų pumpavimą per rezervinį siurblį. Siurbliai,
projektuojami pastate, kurių veikimą reguliuos lygio daviklis, projektuojamas šulinyje Nr. 200.
Reikalingas slėginio vamzdyno diametras, kai nuotekų debitas Q= 130 m3/h:
130/3600=0,0362 m3/s
#∗<

#∗ , %.

D=;=∗> = ; %,

#∗ ,

= 0,172 m.

F – reikalingas pumpuoti debitas, m3/s;
v- greitis, m/s.
Apvalytoms nuotekoms projektuojamas slėginis PE100-RC nuotekų vamzdis Ø225 iki pasijungimo
taško PT (X-6170750,81, Y-327029,01) kur projektuojama pasijungimo kamera 3,5 x 3,5 m x 5,05 m (h).
Pasijungimo kameroje projektuojamas trišakis Ø1000 su atšaka DN200. Projektuojamos uždarymo
sklendės ant atitekančių vamzdžių ir atbulinis vožtuvas įtekėjimo vamzdžiui Ø225.
Trasoje žemiausiose vietose projektuojami šuliniai su armatūra nuotekų išleidimui. Aukščiausiuose
taškuose projektuojami šuliniai su nuorinimo vožtuvais. Vožtuvai turi būti montuojami su kompensatoriniu
priedu NS hidrauliniams smūgiams sumažinti.
Dumblo siurblinės pastate esančiuose sanitariniuose mazguose susidarančios nuotekos išteka į
VK-20-03/GR-TP-19-NŠ.AR
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA
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11 TEKSTINIS PRIEDAS.
AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

12 TEKSTINIS PRIEDAS.
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Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB ,,Ekosistema“

2020-06-

Nr. (30.3)-A4E-

El. p. info@ekosistema.lt

Į 2020-06-02

Nr. 20-009

DĖL AB ,,GRIGEO KLAIPĖDA“ FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo
duomenis AB ,,Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro planuojamai ūkinei veiklai, adresu Dumpių
km., Dovilų sen., Klaipėdos raj., teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.
Vadovaujantis Tvarkos1 ir Rekomendacijų2 reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų
teršalų (kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, amoniako, etanolio, sieros
vandenilio), sklaidos modeliavimą, turi būti naudojami apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį
aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų,
turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų
vadovaujantis Taisyklėmis3, bei planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), dėl kurios teisės aktų
nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo
dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti
teršalų kiekio skaičiavimo duomenys. Taip pat papildomai teršalams (kietosioms dalelėms, anglies
monoksidui, azoto oksidams, sieros dioksidui) turi būti 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“. Atliekant teršalų (akroleino, acto rūgšties, formaldehido) sklaidos skaičiavimus
siūlome į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų pažemio koncentracijas skaičiuoti neatsižvelgiant į

1 Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos
ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų
naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“.
2 Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų
naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“.
3 Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos
ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

2
oro foninį užterštumą.
Šį atsakymą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka4.
PRIDEDAMA:
1. Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
parametrai, 9 lapai.
2. Gretimybėse planuojamų ūkinės veiklos objektų numatomų išmesti teršalų ir teršalų
išmetimo šaltinių parametrai, 10 lapų.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė

Giedrė Arkušauskienė, tel. Nr. (8 46) 410456, el. p. giedre.arkusauskiene@aaa.am.lt

4

Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.
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Nr. (30.3)-A4ENr. 20-242

DĖL AB ,,GRIGEO KLAIPĖDA“ FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo
duomenis AB ,,Grigeo Klaipėda“ planuojamai ūkinei veiklai - 14 km ilgio slėginės nuotekų
transportavimo linijos (nuo bendrovės gamybinės teritorijos Nemuno g. 2, Klaipėda iki Dumpių
nuotekų

valymo

baro)

nuorintojų

(vantuzų),

teršalų

pažeminiame

sluoksnyje

sklaidos

modeliavimui.
Vadovaujantis Tvarkos1 ir Rekomendacijų2 reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų
(amoniako, etanolio, sieros vandenilio, akroleino, acto rūgšties, formaldehido) sklaidos
modeliavimą, turi būti naudojami apie prašyme nurodytą ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį
aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų,
turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų
vadovaujantis Taisyklėmis3, duomenys.
Šį atsakymą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka4.

Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų
naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro
užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“.
2 Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų,
patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos
oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“.
3 Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų
išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.
4 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo įteikimo dienos.
1

2
PRIDEDAMA:
1.

Klaipėdos miesto gretimybėse veikiančių objektų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų

išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys, 20 lapų.
2.

Klaipėdos rajono gretimybėse veikiančių objektų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų

išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys, 6 lapai.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė

Giedrė Arkušauskienė, tel. Nr. (8 698) 15790, el. p. giedre.arkusauskiene@aaa.am.lt

Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai
LKAB ,,Klaipėdos smeltė“ Nemuno g. 24, Klaipėda
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Taršos šaltiniai

Pavadinimas

Nr.

koordinatės

1

2

Ventiliacijos ortakis

047

Dažymo postas

125

3
X – 6174334
Y – 320549
X – 6175245
Y – 320463

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai
Veiklos
Cecho ar kt.
pavadinimas arba
rūšies
Pavadinimas
kodas
Nr.
1
2
3
Ventiliacijos
1202
Kompresorinė
ortakis
Dažymas kranų
060108
remonto
Dažymo postas
dirbtuvėse

4

išmetimo
angos
matmenys,
m
5

7,0

0,7

7,7

17,0

2,788

8760

34,0

0,8

6,5

17,4

3,059

2100

aukštis,
m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
ºC

tūrio debitas,
Nm3/s

teršalų išmetimo
trukmė,
val./m

6

7

8

9

Teršalai

Tarša
vienkartinis dydis
vidut.
maks.
8
9

Nr.

pavadinimas

kodas

4

5

6

vnt.
7

047

Amoniakas

134

g/s

0,00153

0,00153

125

etanolis

739

g/s

0,25794

0,25794

0,048
1,950

S.Jokužio leidykla - spaustuvė Nemuno g.139, Klaipėda
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Taršos šaltiniai

metinė
t/metus
10

Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo)
vietoje

pavadinimas

Nr.

koordinatės

1
Spaudos cechas Nr.1,
įrenginiai

2
00
2

3
x – 6174690; y320705

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Veiklos
Cecho
Taršos šaltiniai
rūšies
pavadinim Pavadinimas
Nr.
kodas
as
1
2
3
4
Spaudos
Įrenginiai
002
cechas

aukšti
s,
m
4

išmetimo
angos
matmenys, m
5

srauto
greitis,
m/s
6

temperatūr
a,
ºC
7

tūrio
debitas,
Nm3/s
8

teršalų
išmetimo
trukmė,
9
val./m

3,5

0,2

4,6

25

0,132

5500

Teršalai
Pavadinimas

Koda
s
6

5
amoniakas

134

Tarša
Vienkartinis dydis
vnt.
vidut.
maks
7
8
9
g/s
0,0005
0,0005

metinė, t/m
10
0,0097

UAB „Vijūra“
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Taršos šaltiniai
Pavadinimas

Nr.

1

2

koordinatės

3
X – 6174015
Dažymo kameros ortakis
010
Y - 321622
2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai
Veiklos
Cecho ar kt.
rūšies
pavadinimas arba Nr.
Pavadinimas
kodas
1
060102

2
Dažymo cechas

UAB ,,Elme transportas”

4

išėjimo
angos
matmenys,
m
5

6,8

0,45x0,45

aukštis,
m

3
Dažymo kameros ortakis

Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
srauto
temperatūra,
tūrio debitas,
greitis
ºC
Nm3/s
,
m/s
6
7
8
14,5

Teršalai
Nr.

Pavadinimas

4
010

5
Etanolis

46,1

2,378

Tarša
Vienkartinis dydis:
Kodas
vnt. vidut.
6
7
8
739 g/s
0,00009

Teršalų išmetimo
trukmė,
val/m.
9
1050

maks.
9
0,00013

Metinė
t/metus
10
0,0009

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI
DUOMENYS
Taršos šaltiniai
pavadinimas

Nr.

1
Paviršių valymas valikliais, klijavimas ir
dažymas. Neorganizuotas išmetimas

aukštis,
m

koordinatės

2
3
628 321543 6172091

4
10

išmetimo
angos
matmenys,
m
5
0,5

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo
(matavimo) vietoje
teršalų
srauto
tūrio
temperatūra,
išmetimo
greitis,
debitas,
ºC
trukmė,
m/s
Nm³/s
val./m
6
7
8
9
5
0
0,98
1100

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Veiklos
rūšies
kodas

Taršos šaltiniai
Cecho ar kt.
pavadinimas arba Nr.

1
2
120200 Teritorija

pavadinimas
3
Paviršių valymas valikliais,
klijavimas ir dažymas.
Neorganizuotas išmetimas

Teršalai

Tarša

vnt.

vidut.

maks.

6

7

8

9

10

74

g/s

0,00096

0,00096

0,0001

pavadinimas

kodas

4
628

5
Acto rūgštis

vienkartinis dydis

metinė,
t/metus

Nr.

UAB ,,Vakarų laivų remontas”
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo)
vietoje

Taršos šaltiniai

pavadinimas

Nr.

koordinatės

išėjimo
aukštis,
angos
matmenys,
m
m

srauto
greitis,
m/s

Teršalų
išmetimo
(stacionariųjų
taršos
šaltinių
tūrio
temperatūra,
veikimo)
debitas,
ºC
trukmė,
Nm3/s
val./m.

1.1
Paviršių valymas valikliais,
klijavimas, dažymas.
Neorganizuotas išmetimas

1.2
639

2
321444

6172183

3

4

10

0,5

5
5

6
0

7
0,98

8
3600

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Veiklos
rūšies
kodas

Taršos šaltiniai
Cecho ar kt.
pavadinimas arba Nr.

1
2
120200 Teritorija

pavadinimas
3
Paviršių valymas valikliais,
klijavimas ir dažymas.
Neorganizuotas išmetimas

Teršalai

Tarša
vienkartinis dydis
vnt.

vidut.

maks.

metinė,
t/metus

etanolis

6
739

7
g/s

8
0,02315

9
0,02315

10
0,0081

Acto rūgštis

74

g/s

0,00057

0,00057

0,0003

Nr.

pavadinimas

kodas

4
639

5

UAB ,,Vakarų krova”
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo)
vietoje

Taršos šaltiniai

pavadinimas
1.1
Paviršių valymas valikliais,
klijavimas, dažymas.
Neorganizuotas išmetimas

Nr.

koordinatės

1.2

2

629

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

321578

6171855

išėjimo
aukštis,
angos
matmenys,
m
m
3

4

10

0,5

srauto
greitis,
m/s
5
5

Teršalų
išmetimo
(stacionariųjų
taršos
šaltinių
tūrio
temperatūra,
veikimo)
debitas,
ºC
trukmė,
Nm3/s
val./m.
6
7
8
0
0,98
2600

Veiklos
rūšies
kodas

Taršos šaltiniai
Cecho ar kt.
pavadinimas arba Nr.

1
2
120200 Teritorija

pavadinimas
3
Paviršių valymas valikliais,
klijavimas ir dažymas.
Neorganizuotas išmetimas

Teršalai

Tarša

Nr.

pavadinimas

kodas

4
629

5

6
739

etanolis

vienkartinis dydis
vnt.

vidut.

maks.

metinė,
t/metus

7
g/s

8
0,00056

9
0,00056

10
0,0045

UAB ,,Vakarų metalgama“
lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Taršos šaltiniai
Nr.

Pastabos

pavadinimas

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio
paėmimo (matavimo) vietoje
aukštis, m išmetimo srauto tempetūrio
teršalų
angos mat- greitis, ratūra, debitas,
išmekoordinatės
menys, m
m/s
Nm³/stimo trukmė,
ºC
val./m
3
4
5
6
7
8
9
10
321924 6171973
5,5
0,6
2000
14,5
17,8 3,9576

1
Metalo dažymas/gruntavimas. Ventiliacijos sistema - užteršto
oro
valymo filtras

2
503

Metalo džiovinimas. Ventiliacijos sistema

504

321927 6171963

5,5

0,3

13,3

17,9

0,9009

4680

Dažų paruošimas ir sandėliavimas. Ventiliacijos sistema
Metalo valymo ir dažymo linijos patalpa. Stoginis
ventiliatorius
Paviršių valymas valikliais, klijavimas, dažymas.
Neorganizuotas
išmetimas

505
508

321912
321924

6171958
6171944

6,5
10

0,3
0,5x0,5

2,7
3,5

17,5
20,9

0,1832
0,8224

5000
5000

633/2 321894

6171854

10

0,5

5

0

0,98

3000

2.1 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Taršos šaltiniai
Veiklos
rūšies
kodas

Cecho ar kt.
pavadinimas arba Nr.

1

Teršalai

Tarša
vienkartinis dydis

pavadinimas

2

Nr.

3

pavadinimas

4

kodas

5

metinė,
t/metus

vnt.

vidut.

maks

6

7

8

9

10

060204 Teritorija

Paviršių valymas valikliais,
633/2 Acetonas
klijavimas, dažymas. Neorganizuotas
Acto rūgštis
išmetimas
Etanolis

65
74
739

g/s
g/s
g/s

0,02315
0,00046
0,01296

0,02315
0,00046
0,01296

0,0537
0,0001
0,0371

060108 Dažymo baras

Metalo dažymas/gruntavimas.
Ventiliacijos sistema - užteršto oro
valymo filtras
Metalo džiovinimas. Ventiliacijos
sistema
Dažų paruošimas ir sandėliavimas.
Ventiliacijos sistema

060108 Dažymo baras
060108 Dažymo baras

UAB ,,Baltic premator Klaipėda”
lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Veiklos Cecho ar kt. Taršos šaltiniai
rūšies pavadinimas
kodas
arba Nr. pavadinimas
Nr.
1
2
060108 II cechų
blokas

3
4
Metalo
004
konstrukcijų
dengimas.
Užteršto oro
valymo filtrasventiliacijos
sistema

503

Etanolis

739

g/s

0,00293

0,00309

0,3534

504

Etanolis

739

g/s

0,00050

0,00054

0,3142

505

Etanolis

739

g/s

0,00005

0,00005

0,1178

Teršalai

Tarša
vienkartinis dydis

pavadinimas
5
Kietosios dalelės (C)
Cinkas ir jo junginiai
Varis ir jo junginiai
1,2,4-trimetilbenzolas
1,3,5-trimetilbenzolas
Butanolis (butilo
alkoholis)
Butilacetatas

kodas

metinė,
t/metus

vnt.

vidut.

maks

6
4281
2791
4424
7485
7418
359

7
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

8
0,03809
0,00057
0,00022
0,00034
0,00034
0,08709

9
0,04034
0,00062
0,00022
0,00034
0,00034
0,08830

10
1,2012
0,0180
0,0069
0,1683
0,0361
2,5702

367

g/s

0,02856

0,02977

0,8506

Etilbenzolas
Izobutanolis (2metilpropanolis)
Ksilolas
Acetonas (dimetilketonas)
Acto rūgštis (etano
rūgštis)
Benzilo alkoholis
Butanonas
(metiletilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono
alkoholis)
Dimetilo eteris
Etanolis (etilo alkoholis)
Etilacetatas
Etilenglikolis (etandiolis)
Fenolis
Izobutanas
Izopropanolis
(dimetilkarbinolis)
Izopropilbenzolas
(kumolas)
Lakieji organiniai
junginiai
Metanolis
Metilizobutilketonas
Metilmetakrilatas
Solventnafta
Stirolas (stirenas)
Toluolas (toluenas)
Cikloheksanonas

763
3177

g/s
g/s

0,00034
0,00034

0,00034
0,00034

2,9418
0,5867

1260
65
74

g/s
g/s
-

0,49062
0,00073
0,00000

0,49558
0,00073
0,00000

15,1020
0,0149
0,0001

292
7417

g/s
g/s

0,04386
0,00259

0,04389
0,00259

0,8920
0,0526

6629
375

g/s
g/s

0,00017
0,00579

0,00017
0,00579

0,0035
0,1177

531

g/s

0,00012

0,00012

0,0025

656
739
747
2959
846
8113
1108

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

0,00001
0,00199
0,00001
0,00001
0,00111
0,00001
0,01664

0,00001
0,00199
0,00001
0,00001
0,00111
0,00001
0,01665

0,0003
0,0404
0,0002
0,0002
0,0225
0,0003
0,3384

8122

g/s

0,00094

0,00094

0,0191

308

g/s

0,11958

0,11966

2,4322

3555
1368
3594
1820
1851
1950
506

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

0,00009
0,01365
0,00011
0,19121
0,00029
0,00818
0,00347

0,00009
0,01366
0,00011
0,19134
0,00029
0,00818
0,00347

0,0019
0,2777
0,0022
3,8890
0,0059
0,1663
0,0706

060108 ICB 1 anga Metalo
140
konstrukcijų
dengimas.
Užteršto oro
valymo filtrasventiliacijos
sistema

tęsinys

Kietosios dalelės (C)
Cinkas ir jo junginiai
Varis ir jo junginiai
1,2,4-trimetilbenzolas
1,3,5-trimetilbenzolas
Butanolis (butilo
alkoholis)
Butilacetatas
Etilbenzolas
Izobutanolis (2metilpropanolis)
Ksilolas
Acetonas (dimetilketonas)
Benzilo alkoholis
Butanonas
(metiletilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono
alkoholis)
Dimetilo eteris
Etanolis (etilo alkoholis)
Etilacetatas
Etilenglikolis (etandiolis)
Fenolis
Izobutanas
Izopropanolis
(dimetilkarbinolis)
Izopropilbenzolas
(kumolas)
Lakieji organiniai
junginiai
Metanolis

4281
2791
4424
7485
7418
359

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

0,02688
0,00046
0,00006
0,00556
0,00014
0,02858

0,03394
0,00052
0,00006
0,00589
0,00014
0,03009

0,8477
0,0145
0,0019
0,0840
0,0179
1,2851

367
763
3177

g/s
g/s
g/s

0,00940
0,02422
0,01277

0,00986
0,02608
0,01354

0,4254
1,4711
0,2934

1260
65
292
7417

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

0,15270
0,00040
0,02418
0,00143

0,15939
0,00042
0,02549
0,00150

7,5509
0,0073
0,4460
0,0263

6629
375

g/s
g/s

0,00009
0,00318

0,00010
0,00336

0,0017
0,0587

531

g/s

0,00007

0,00007

0,0013

656
739
747
2959
846
8113
1108

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

0,00001
0,00111
0,00001
0,00001
0,00061
0,00001
0,00918

0,00001
0,00117
0,00001
0,00001
0,00064
0,00001
0,00968

0,0001
0,0204
0,0002
0,0001
0,0112
0,0001
0,1694

8122

g/s

0,00051

0,00054

0,0094

308

g/s

0,06592

0,06950

1,2160

3555

g/s

0,00005

0,00005

0,0009

060108 ICB 1 anga Metalo
141
konstrukcijų
dengimas.
Užteršto oro
valymo filtrasventiliacijos
sistema

Metilizobutilketonas
Metilmetakrilatas
Solventnafta
Stirolas (stirenas)
Toluolas (toluenas)
Cikloheksanonas
Kietosios dalelės (C)
Cinkas ir jo junginiai
Varis ir jo junginiai
1,2,4-trimetilbenzolas
1,3,5-trimetilbenzolas
Butanolis (butilo
alkoholis)
Butilacetatas
Etilbenzolas
Izobutanolis (2metilpropanolis)
Ksilolas
Acetonas (dimetilketonas)
Benzilo alkoholis
Butanonas
(metiletilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono
alkoholis)
Dimetilo eteris
Etanolis (etilo alkoholis)
Etilacetatas
Etilenglikolis (etandiolis)
Fenolis
Izobutanas
Izopropanolis

1368
3594
1820
1851
1950
506
4281
2791
4424
7485
7418
359

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

0,00753
0,00006
0,10543
0,00017
0,00452
0,00191
0,02806
0,00050
0,00006
0,00461
0,00015
0,02669

0,00793
0,00007
0,11115
0,00018
0,00476
0,00202
0,03413
0,00055
0,00006
0,00514
0,00015
0,02756

0,1388
0,0012
1,9447
0,0032
0,0833
0,0353
0,8849
0,0158
0,0019
0,0840
0,0179
1,2851

367
763
3177

g/s
g/s
g/s

0,01080
0,01994
0,01174

0,01139
0,02225
0,01311

0,4254
1,4711
0,2934

1260
65
292
7417

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

0,14282
0,00041
0,02498
0,00147

0,14568
0,00045
0,02729
0,00161

7,5509
0,0073
0,4460
0,0263

6629
375

g/s
g/s

0,00010
0,00329

0,00010
0,00359

0,0017
0,0587

531

g/s

0,00007

0,00008

0,0013

656
739
747
2959
846
8113
1108

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

0,00001
0,00114
0,00001
0,00001
0,00063
0,00001
0,00949

0,00001
0,00125
0,00001
0,00001
0,00069
0,00001
0,01037

0,0001
0,0204
0,0002
0,0001
0,0112
0,0001
0,1694

060108 ICB 1 anga Metalo
150
konstrukcijų
dengimas.
Stoginis
natūralios
traukos
deflektorius su
uždarymo
grotelėmis
tęsinys

(dimetilkarbinolis)
Izopropilbenzolas
(kumolas)
Lakieji organiniai
junginiai
Metanolis
Metilizobutilketonas
Metilmetakrilatas
Solventnafta
Stirolas (stirenas)
Toluolas (toluenas)
Cikloheksanonas
Kietosios dalelės (C)
Cinkas ir jo junginiai
Varis ir jo junginiai
1,2,4-trimetilbenzolas
1,3,5-trimetilbenzolas
Butanolis (butilo
alkoholis)
Butilacetatas
Etilbenzolas
Izobutanolis (2metilpropanolis)
Ksilolas
Acetonas (dimetilketonas)
Benzilo alkoholis
Butanonas
(metiletilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono
alkoholis)
Etanolis (etilo alkoholis)

8122

g/s

0,00053

0,00058

0,0094

308

g/s

0,06811

0,07441

1,2160

3555
1368
3594
1820
1851
1950
506
4281
2791
4424
7485
7418
359

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

0,00005
0,00777
0,00007
0,10893
0,00018
0,00467
0,00198
0,00780
0,00050
0,00032
0,00297
0,00073
0,01304

0,00006
0,00849
0,00007
0,11901
0,00020
0,00510
0,00216
0,00951
0,00075
0,00039
0,00314
0,00086
0,01472

0,0009
0,1388
0,0012
1,9447
0,0032
0,0833
0,0353
0,2460
0,0158
0,0101
0,0120
0,0026
0,1836

367
763
3177

g/s
g/s
g/s

0,00536
0,01570
0,00278

0,00550
0,01619
0,00297

0,0608
0,2102
0,0419

1260
65
292
7417

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

0,06702
0,00006
0,00385
0,00023

0,06843
0,00006
0,00388
0,00023

1,0787
0,0010
0,0637
0,0038

6629
375

g/s
g/s

0,00001
0,00051

0,00001
0,00051

0,0002
0,0084

531

g/s

0,00001

0,00001

0,0002

739

g/s

0,00018

0,00018

0,0029

060108 ICB 1 anga Metalo
152
konstrukcijų
dengimas.
Stoginis
natūralios
traukos
deflektorius su
uždarymo
grotelėmis

Fenolis
Izopropanolis
(dimetilkarbinolis)
Izopropilbenzolas
(kumolas)
Lakieji organiniai
junginiai
Metanolis
Metilizobutilketonas
Metilmetakrilatas
Solventnafta
Stirolas (stirenas)
Toluolas (toluenas)
Cikloheksanonas
Kietosios dalelės (C)
Cinkas ir jo junginiai
Varis ir jo junginiai
1,2,4-trimetilbenzolas
1,3,5-trimetilbenzolas
Butanolis (butilo
alkoholis)
Butilacetatas
Etilbenzolas
Izobutanolis (2metilpropanolis)
Ksilolas
Acetonas (dimetilketonas)
Benzilo alkoholis
Butanonas
(metiletilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono

846
1108

g/s
g/s

0,00010
0,00146

0,00010
0,00148

0,0016
0,0242

8122

g/s

0,00008

0,00008

0,0013

308

g/s

0,01048

0,01058

0,1735

3555
1368
3594
1820
1851
1950
506
4281
2791
4424
7485
7418
359

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

0,00001
0,00120
0,00001
0,01678
0,00003
0,00072
0,00030
0,00576
0,00025
0,00015
0,00238
0,00066
0,01555

0,00001
0,00121
0,00001
0,01693
0,00003
0,00073
0,00030
0,00691
0,00031
0,00017
0,00262
0,00071
0,01596

0,0001
0,0198
0,0002
0,2778
0,0005
0,0119
0,0050
0,1816
0,0079
0,0047
0,0120
0,0026
0,1836

367
763
3177

g/s
g/s
g/s

0,00459
0,01460
0,00252

0,00493
0,01470
0,00268

0,0608
0,2102
0,0419

1260
65
292
7417

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

0,06103
0,00005
0,00348
0,00021

0,06193
0,00006
0,00351
0,00021

1,0787
0,0010
0,0637
0,0038

6629
375

g/s
g/s

0,00001
0,00046

0,00001
0,00046

0,0002
0,0084

531

g/s

0,00001

0,00001

0,0002

060108 219 dokas

alkoholis)
Etanolis (etilo alkoholis)
Fenolis
Izopropanolis
(dimetilkarbinolis)
Izopropilbenzolas
(kumolas)
Lakieji organiniai
junginiai
Metanolis
Metilizobutilketonas
Metilmetakrilatas
Solventnafta
Stirolas (stirenas)
Toluolas (toluenas)
Cikloheksanonas
Laivų ir metalų 601/2 1,2,4-trimetilbenzolas
paviršių
1,3,5-trimetilbenzolas
dažymas.
Butanolis (butilo
Neorganizuotas
alkoholis)
išmetimas
Butilacetatas
Etilbenzolas
Izobutanolis (2metilpropanolis)
Ksilolas
Acetonas (dimetilketonas)
Benzilo alkoholis
Butanonas
(metiletilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono
alkoholis)

739
846
1108

g/s
g/s
g/s

0,00016
0,00009
0,00132

0,00016
0,00009
0,00133

0,0029
0,0016
0,0242

8122

g/s

0,00007

0,00007

0,0013

308

g/s

0,00947

0,00956

0,1735

3555
1368
3594
1820
1851
1950
506
7485
7418
359

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

0,00001
0,00108
0,00001
0,01516
0,00003
0,00065
0,00027
0,02134
0,00456
0,32637

0,00001
0,00109
0,00001
0,01530
0,00003
0,00066
0,00028
0,02134
0,00456
0,32637

0,0001
0,0198
0,0002
0,2778
0,0005
0,0119
0,0050
0,1921
0,0410
2,9373

367
763
3177

g/s
g/s
g/s

0,10803
0,37360
0,07452

0,10803
0,37360
0,07452

0,9723
3,3624
0,6707

1260
65
292
7417

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

1,91769
0,00186
0,11327
0,00668

1,91769
0,00186
0,11327
0,00668

17,2592
0,0167
1,0194
0,0601

6629
375

g/s
g/s

0,00042
0,01491

0,00042
0,01491

0,0038
0,1342

531

g/s

0,00034

0,00034

0,0031

tęsinys

060108 812 dokas

Dimetilo eteris
Etanolis (etilo alkoholis)
Etilacetatas
Etilenglikolis (etandiolis)
Fenolis
Izobutanas
Izopropanolis
(dimetilkarbinolis)
Izopropilbenzolas
(kumolas)
Lakieji organiniai
junginiai
Metanolis
Metilizobutilketonas
Metilmetakrilatas
Solventnafta
Stirolas (stirenas)
Toluolas (toluenas)
Cikloheksanonas
Laivų ir metalų 606/2 1,2,4-trimetilbenzolas
paviršių
1,3,5-trimetilbenzolas
dažymas.
Butanolis (butilo
Neorganizuotas
alkoholis)
išmetimas
Butilacetatas
Etilbenzolas
Izobutanolis (2metilpropanolis)
Ksilolas
Acetonas (dimetilketonas)
Benzilo alkoholis
Butanonas
(metiletilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas

656
739
747
2959
846
8113
1108

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

0,00002
0,00518
0,00006
0,00002
0,00284
0,00002
0,04301

0,00002
0,00518
0,00006
0,00002
0,00284
0,00002
0,04301

0,0002
0,0466
0,0005
0,0002
0,0256
0,0002
0,3871

8122

g/s

0,00240

0,00240

0,0216

308

g/s

0,30882

0,30882

2,7794

3555
1368
3594
1820
1851
1950
506
7485
7418
359

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

0,00023
0,03526
0,00031
0,49389
0,00080
0,02114
0,00896
0,02134
0,00456
0,32637

0,00023
0,03526
0,00031
0,49389
0,00080
0,02114
0,00896
0,02134
0,00456
0,32637

0,0021
0,3173
0,0028
4,4450
0,0072
0,1903
0,0806
0,1921
0,0410
2,9373

367
763
3177

g/s
g/s
g/s

0,10803
0,37360
0,07452

0,10803
0,37360
0,07452

0,9723
3,3624
0,6707

1260
65
292
7417

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

1,91769
0,00186
0,11327
0,00668

1,91769
0,00186
0,11327
0,00668

17,2592
0,0167
1,0194
0,0601

6629
375

g/s
g/s

0,00042
0,01491

0,00042
0,01491

0,0038
0,1342

060108 8 dokas

tęsinys

(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono
alkoholis)
Dimetilo eteris
Etanolis (etilo alkoholis)
Etilacetatas
Etilenglikolis (etandiolis)
Fenolis
Izobutanas
Izopropanolis
(dimetilkarbinolis)
Izopropilbenzolas
(kumolas)
Lakieji organiniai
junginiai
Metanolis
Metilizobutilketonas
Metilmetakrilatas
Solventnafta
Stirolas (stirenas)
Toluolas (toluenas)
Cikloheksanonas
Laivų ir metalų 607/2 1,2,4-trimetilbenzolas
paviršių
1,3,5-trimetilbenzolas
dažymas.
Butanolis (butilo
Neorganizuotas
alkoholis)
išmetimas
Butilacetatas
Etilbenzolas
Acetonas (dimetilketonas)
Benzilo alkoholis
Butanonas
(metiletilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas

531

g/s

0,00034

0,00034

0,0031

656
739
747
2959
846
8113
1108

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

0,00002
0,00518
0,00006
0,00002
0,00284
0,00002
0,04301

0,00002
0,00518
0,00006
0,00002
0,00284
0,00002
0,04301

0,0002
0,0466
0,0005
0,0002
0,0256
0,0002
0,3871

8122

g/s

0,00240

0,00240

0,0216

308

g/s

0,30882

0,30882

2,7794

3555
1368
3594
1820
1851
1950
506
7485
7418
359

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

0,00023
0,03526
0,00031
0,49389
0,00080
0,02114
0,00896
0,02134
0,00456
0,32637

0,00023
0,03526
0,00031
0,49389
0,00080
0,02114
0,00896
0,02134
0,00456
0,32637

0,0021
0,3173
0,0028
4,4450
0,0072
0,1903
0,0806
0,1921
0,0410
2,9373

367
763
65
292
7417

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

0,10803
0,37360
0,00186
0,11327
0,00668

0,10803
0,37360
0,00186
0,11327
0,00668

0,9723
3,3624
0,0167
1,0194
0,0601

6629
375

g/s
g/s

0,00042
0,01491

0,00042
0,01491

0,0038
0,1342

060108 2 pirsas

(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono
alkoholis)
Dimetilo eteris
Etanolis (etilo alkoholis)
Etilacetatas
Etilenglikolis (etandiolis)
Fenolis
Izobutanas
Izopropanolis
(dimetilkarbinolis)
Izopropilbenzolas
(kumolas)
Lakieji organiniai
junginiai
Metanolis
Metilizobutilketonas
Metilmetakrilatas
Solventnafta
Stirolas (stirenas)
Toluolas (toluenas)
Cikloheksanonas
Laivų ir metalų 610/2 1,2,4-trimetilbenzolas
paviršių
1,3,5-trimetilbenzolas
dažymas.
Butanolis (butilo
Neorganizuotas
alkoholis)
išmetimas
Butilacetatas
Etilbenzolas
Izobutanolis (2metilpropanolis)
Ksilolas
Acetonas (dimetilketonas)
Benzilo alkoholis
Butanonas

531

g/s

0,00034

0,00034

0,0031

656
739
747
2959
846
8113
1108

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

0,00002
0,00518
0,00006
0,00002
0,00284
0,00002
0,04301

0,00002
0,00518
0,00006
0,00002
0,00284
0,00002
0,04301

0,0002
0,0466
0,0005
0,0002
0,0256
0,0002
0,3871

8122

g/s

0,00240

0,00240

0,0216

308

g/s

0,30882

0,30882

2,7794

3555
1368
3594
1820
1851
1950
506
7485
7418
359

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

0,00023
0,03526
0,00031
0,49389
0,00080
0,02114
0,00896
0,01111
0,00237
0,16998

0,00023
0,03526
0,00031
0,49389
0,00080
0,02114
0,00896
0,01111
0,00237
0,16998

0,0021
0,3173
0,0028
4,4450
0,0072
0,1903
0,0806
0,0600
0,0128
0,9179

367
763
3177

g/s
g/s
g/s

0,05626
0,19459
0,03881

0,05626
0,19459
0,03881

0,3038
1,0508
0,2096

1260
65
292
7417

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

0,99880
0,00096
0,05900
0,00348

0,99880
0,00096
0,05900
0,00348

5,3935
0,0052
0,3186
0,0188

tęsinys

060108 3 pirsas

(metiletilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono
alkoholis)
Dimetilo eteris
Etanolis (etilo alkoholis)
Etilacetatas
Etilenglikolis (etandiolis)
Fenolis
Izobutanas
Izopropanolis
(dimetilkarbinolis)
Izopropilbenzolas
(kumolas)
Lakieji organiniai
junginiai
Metanolis
Metilizobutilketonas
Metilmetakrilatas
Solventnafta
Stirolas (stirenas)
Toluolas (toluenas)
Cikloheksanonas
Laivų ir metalų 611/2 1,2,4-trimetilbenzolas
paviršių
1,3,5-trimetilbenzolas
dažymas.
Butanolis (butilo
Neorganizuotas
alkoholis)
išmetimas
Butilacetatas
Etilbenzolas
Izobutanolis (2metilpropanolis)
Ksilolas

6629
375

g/s
g/s

0,00022
0,00776

0,00022
0,00776

0,0012
0,0419

531

g/s

0,00019

0,00019

0,0010

656
739
747
2959
846
8113
1108

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

0,00002
0,00270
0,00004
0,00002
0,00148
0,00002
0,02241

0,00002
0,00270
0,00004
0,00002
0,00148
0,00002
0,02241

0,0001
0,0146
0,0002
0,0001
0,0080
0,0001
0,1210

8122

g/s

0,00124

0,00124

0,0067

308

g/s

0,16087

0,16087

0,8687

3555
1368
3594
1820
1851
1950
506
7485
7418
359

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

0,00011
0,01837
0,00017
0,25724
0,00043
0,01102
0,00467
0,01111
0,00237
0,16998

0,00011
0,01837
0,00017
0,25724
0,00043
0,01102
0,00467
0,01111
0,00237
0,16998

0,0006
0,0992
0,0009
1,3891
0,0023
0,0595
0,0252
0,0600
0,0128
0,9179

367
763
3177

g/s
g/s
g/s

0,05626
0,19459
0,03881

0,05626
0,19459
0,03881

0,3038
1,0508
0,2096

1260

g/s

0,99880

0,99880

5,3935

060108 4 pirsas

Acetonas (dimetilketonas)
Benzilo alkoholis
Butanonas
(metiletilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono
alkoholis)
Dimetilo eteris
Etanolis (etilo alkoholis)
Etilacetatas
Etilenglikolis (etandiolis)
Fenolis
Izobutanas
Izopropanolis
(dimetilkarbinolis)
Izopropilbenzolas
(kumolas)
Lakieji organiniai
junginiai
Metanolis
Metilizobutilketonas
Metilmetakrilatas
Solventnafta
Stirolas (stirenas)
Toluolas (toluenas)
Cikloheksanonas
Laivų ir metalų 612/2 1,2,4-trimetilbenzolas
paviršių
1,3,5-trimetilbenzolas
dažymas.
Butanolis (butilo
Neorganizuotas
alkoholis)
išmetimas
Butilacetatas
Etilbenzolas

65
292
7417

g/s
g/s
g/s

0,00096
0,05900
0,00348

0,00096
0,05900
0,00348

0,0052
0,3186
0,0188

6629
375

g/s
g/s

0,00022
0,00776

0,00022
0,00776

0,0012
0,0419

531

g/s

0,00019

0,00019

0,0010

656
739
747
2959
846
8113
1108

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

0,00002
0,00270
0,00004
0,00002
0,00148
0,00002
0,02241

0,00002
0,00270
0,00004
0,00002
0,00148
0,00002
0,02241

0,0001
0,0146
0,0002
0,0001
0,0080
0,0001
0,1210

8122

g/s

0,00124

0,00124

0,0067

308

g/s

0,16087

0,16087

0,8687

3555
1368
3594
1820
1851
1950
506
7485
7418
359

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

0,00011
0,01837
0,00017
0,25724
0,00043
0,01102
0,00467
0,01111
0,00237
0,16998

0,00011
0,01837
0,00017
0,25724
0,00043
0,01102
0,00467
0,01111
0,00237
0,16998

0,0006
0,0992
0,0009
1,3891
0,0023
0,0595
0,0252
0,0600
0,0128
0,9179

367
763

g/s
g/s

0,05626
0,19459

0,05626
0,19459

0,3038
1,0508

060108 Krantinės

Metalo
konstrukcijų
dažymas.

Izobutanolis (2metilpropanolis)
Ksilolas
Acetonas (dimetilketonas)
Benzilo alkoholis
Butanonas
(metiletilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono
alkoholis)
Dimetilo eteris
Etanolis (etilo alkoholis)
Etilacetatas
Etilenglikolis (etandiolis)
Fenolis
Izobutanas
Izopropanolis
(dimetilkarbinolis)
Izopropilbenzolas
(kumolas)
Lakieji organiniai
junginiai
Metanolis
Metilizobutilketonas
Metilmetakrilatas
Solventnafta
Stirolas (stirenas)
Toluolas (toluenas)
Cikloheksanonas
613/2 1,2,4-trimetilbenzolas
1,3,5-trimetilbenzolas
Butanolis (butilo

3177

g/s

0,03881

0,03881

0,2096

1260
65
292
7417

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

0,99880
0,00096
0,05900
0,00348

0,99880
0,00096
0,05900
0,00348

5,3935
0,0052
0,3186
0,0188

6629
375

g/s
g/s

0,00022
0,00776

0,00022
0,00776

0,0012
0,0419

531

g/s

0,00019

0,00019

0,0010

656
739
747
2959
846
8113
1108

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

0,00002
0,00270
0,00004
0,00002
0,00148
0,00002
0,02241

0,00002
0,00270
0,00004
0,00002
0,00148
0,00002
0,02241

0,0001
0,0146
0,0002
0,0001
0,0080
0,0001
0,1210

8122

g/s

0,00124

0,00124

0,0067

308

g/s

0,16087

0,16087

0,8687

3555
1368
3594
1820
1851
1950
506
7485
7418
359

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

0,00011
0,01837
0,00017
0,25724
0,00043
0,01102
0,00467
0,01667
0,00356
0,25497

0,00011
0,01837
0,00017
0,25724
0,00043
0,01102
0,00467
0,01667
0,00356
0,25497

0,0006
0,0992
0,0009
1,3891
0,0023
0,0595
0,0252
0,0600
0,0128
0,9179

Neorganizuotas
išmetimas

tęsinys

alkoholis)
Butilacetatas
Etilbenzolas
Izobutanolis (2metilpropanolis)
Ksilolas
Acetonas (dimetilketonas)
Benzilo alkoholis
Butanonas
(metiletilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono
alkoholis)
Dimetilo eteris
Etanolis (etilo alkoholis)
Etilacetatas
Etilenglikolis (etandiolis)
Fenolis
Izobutanas
Izopropanolis
(dimetilkarbinolis)
Izopropilbenzolas
(kumolas)
Lakieji organiniai
junginiai
Metanolis
Metilizobutilketonas
Metilmetakrilatas
Solventnafta
Stirolas (stirenas)
Toluolas (toluenas)
Cikloheksanonas

367
763
3177

g/s
g/s
g/s

0,08439
0,29189
0,05822

0,08439
0,29189
0,05822

0,3038
1,0508
0,2096

1260
65
292
7417

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

1,49819
0,00144
0,08850
0,00522

1,49819
0,00144
0,08850
0,00522

5,3935
0,0052
0,3186
0,0188

6629
375

g/s
g/s

0,00033
0,01164

0,00033
0,01164

0,0012
0,0419

531

g/s

0,00028

0,00028

0,0010

656
739
747
2959
846
8113
1108

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

0,00003
0,00406
0,00006
0,00003
0,00222
0,00003
0,03361

0,00003
0,00406
0,00006
0,00003
0,00222
0,00003
0,03361

0,0001
0,0146
0,0002
0,0001
0,0080
0,0001
0,1210

8122

g/s

0,00186

0,00186

0,0067

308

g/s

0,24131

0,24131

0,8687

3555
1368
3594
1820
1851
1950
506

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

0,00017
0,02756
0,00025
0,38586
0,00064
0,01653
0,00700

0,00017
0,02756
0,00025
0,38586
0,00064
0,01653
0,00700

0,0006
0,0992
0,0009
1,3891
0,0023
0,0595
0,0252

060108 Metalo
konstrukcijų
apdirbimo
baras (prie
vartų)

Metalo
690/2 1,2,4-trimetilbenzolas
konstrukcijų
1,3,5-trimetilbenzolas
dažymas.
Butilacetatas
Neorganizuotas
Etilbenzolas
išmetimas
Izobutanolis (2metilpropanolis)
Ksilolas
Acetonas (dimetilketonas)
Butilakrilatas
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Diacetonas (diacetono
alkoholis)
Etanolis (etilo alkoholis)

7485
7418
367
763
3177

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

0,01333
0,00283
0,06750
0,23350
0,04656

0,01333
0,00283
0,06750
0,23350
0,04656

0,0240
0,0051
0,1215
0,4203
0,0838

1260
65
6629
375

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

1,19856
0,00117
0,00028
0,00933

1,19856
0,00117
0,00028
0,00933

2,1574
0,0021
0,0005
0,0168

531

g/s

0,00022

0,00022

0,0004

739

g/s

0,00322

0,00322

0,0058

UAB ,,Branda“
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Taršos šaltiniai

pavadinimas

Nr.

koordinatės

1

2

Kompostavimo zona

601

3
X-327596
Y-6170506

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Veiklo
Cecho
Taršos šaltiniai
s
pavadinimas Pavadinimas
rūšies
kodas
1
2
3
09100 Kompostavi Kompostavimo zona
5
mo aikštelė

Nr.
4
601

Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo)
vietoje
srauto
tūrio
temperatūra,
greitis,
debitas,
ºC
m/s
Nm3/s

aukštis,
m

išmetimo
angos
matmenys, m

4

5

6

7

8

9

3,0

30x30

-

-

-

8760

Teršalai
Pavadinimas
5
Amoniakas

UAB ,,KRATC“
Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys
Taršos šaltiniai
Nr.

koordinatės

aukštis, m

išėjimo angos
matmenys, m

1
604
605
606

2
327558, 6169894
327565, 6169896
327561, 6169889

3
10
10
10

4
0,5
0,5
0,5

Kod
as
6
134

Tarša
Vienkartinis dydis
vnt.
vidut.
7
g/s

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio
paėmimo (matavimo) vietoje
srauto greitis,
temperatūra, tūrio
m/s
°C
debitas,
Nm3/s
5
6
7
3
0
0,6
3
0
0,6
3
0
0,6

8
0,033
04

teršalų išmetimo
trukmė, val./m

maks
9
0,033
04

metinė,
t/m
10
1,042

Teršalų išmetimo
(stacionariųjų taršos
šaltinių veikimo)
trukmė, val./m.
8
750
750
750

Tarša į aplinkos orą
Cecho ar kt.
Taršos šaltiniai
pavadinimas arba
Nr.
Nr.
1
Pelenų (šlako)
apdorojimas

Teršalai
pavadinimas

2

kodas

3

4

tarša
vienkartinis dydis
vnt.
maks.
5
6

metinė,
t/m.
7

604
Amoniakas

134

g/s

0,000111

0,000300

Amoniakas

134

g/s

0,0000783

0,000212

Amoniakas

134

g/s

0,0000783

0,000212

605
606
UAB ,,KRATC“ rūšiavimo įrenginys
2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Taršos šaltiniai

pavadinimas

Nr.

koordinatės

1

2

Biofiltras

001

3
X-327666
Y-6170132

Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo)
vietoje
srauto
tūrio
temperatūra,
greitis,
debitas,
ºC
m/s
Nm3/s

aukštis,
m

išmetimo
angos
matmenys, m

4

5

6

7

8

9

7

1,6

1,42

20

2,659

2000

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Veiklos
Cecho
Taršos šaltiniai
rūšies
pavadinimas
Pavadinimas
kodas
1
2
3
091009
Apdorojimo
biofiltras
įrenginys

Nr.

Teršalai
Pavadinimas

4
601

5
Amoniakas

Kodas
6
134

teršalų išmetimo
trukmė, val./m

Tarša
Vienkartinis dydis
vnt.
vidut.
maks
7
8
9
0,0252
0,0284
g/s

metinė,
t/m
10
0,1814

AB ,,Grigeo Klaipėda“

AB ,,Klaipėdos vanduo“
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

13 TEKSTINIS PRIEDAS.
DUOMENYS APIE ESAMUS APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIUS
(IŠTRAUKA IŠ INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS)

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekometrija“
info@ekometrija.lt

2020-11-

Nr.(30.1)-A4(e)-

Į 2020-10-12

Nr. 270

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
info@aad.am.lt
DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ
IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS PRIĖMIMO
Išnagrinėjome patikslintą AB „Grigeo Klaipėda“ (Nemuno g. 2, Klaipėda) Aplinkos oro
taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą (toliau – Ataskaita).
Informuojame, kad pateikta Ataskaita atitinka Taisyklių1 reikalavimus.
Pagal Taisyklių1 203 punktą Ataskaita įsigalioja nuo šiame rašte nurodytos datos ir galioja
penkerius metus.
Ataskaitos galiojimo metu pradėjus eksploatuoti naują įrenginį ar jo dalį, susijusią su teršalų
išmetimu į aplinkos orą, taip pat įvykus įrenginio(-ių) pobūdžio ar veikimo pakeitimui arba
išplėtimui, procese(-uose) naudojamų žaliavų pakeitimui, dėl kurio gali pasikeisti ūkinės veiklos
objekto poveikis aplinkos orui, būtina parengti naują arba papildyti galiojančią Ataskaitą ir pateikti
Aplinkos apsaugos agentūrai.
Atkreipiame dėmesį, kad Taisyklių 12 punkte nurodytas veiklos vykdytojo oficialus raštas dėl
Ataskaitos galiojimo pratęsimo ar naujos Ataskaitos įvertinimo turi būti pateikiamas iki Ataskaitos
galiojimo pabaigos, įvertinus Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo
administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo
viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, 25 punkte nurodytą prašymų
nagrinėjimo 20 darbo dienų termino trukmę.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti2
Direktoriaus

Rimgaudas Špokas

Vytautas Trakymas, tel. +370 687 58791, el. p. vytautas.trakymas@aaa.am.lt

1

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų
išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)
2
Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,EKOMETRIJA“
Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
Užsakovas: AB „Grigeo Klaipėda“
Įmonės kodas: 141011268
Adresas: Nemuno g. 2, LT-91199, Klaipėda

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ
JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS DUOMENŲ
ATASKAITA

AB „Grigeo Klaipėda“ generalinis direktorius

2020 m., Vilnius

Tomas Eikinas

pavadinimas
1
Stoginis ventiliatorius iš
hidropulperio darbo zonos
Alsuoklis iš nuotekų bako
Ortakis iš GP SVB masės ir
apyvartinio vandens
baseinų, sutirštintuvų
patalpos
Ortakis iš GP SVB masės ir
apyvartinio vandens
baseinų, sutirštintuvų
patalpos
Ortakis iš flotatoriaus
patalpos
Ortakis iš vakuumsiurblių
kanalo
Ortakis iš žemo vakuumo
kolektoriaus
Ortakis iš vakuumsiurblių
kanalo
Ortakis iš PM3 šlapiosios
dalies
Ortakis iš PM3 šlapiosios
dalies
Ortakis iš PM3 šlapiosios
dalies

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio
Taršos šaltiniai
paėmimo (matavimo) vietoje
išmetimo
srauto
tūrio
aukštis,
temperatūra,
Nr.
koordinatės
angos
greitis,
debitas,
m
°C
matmenys, m
m/s
Nm3/s
2
3
4
5
6
7
8
Gamybinė veikla (Nemuno g. 2, Klaipėda)
X-6177274
001
10,0
0,98
11,0
23,5
8,33
Y-319920
X-6177333
002
11,0
0,50
3,9
30,4
0,73
Y-319949

Teršalų išmetimo
trukmė, val./m
9
7820
8760

003

X-6177180
Y-320037

16,5

1,00

10,7

23,8

7,63

7820

005

X-6177147
Y-320043

16,5

1,00

11,3

26,7

8,08

7820

25,5

0,50

8,1

38,7

1,42

7820

24,5

0,60×0,60
(0,60)

18,8

46,9

4,54

7820

25,5

0,27

3,9

59,3

0,19

7820

25,5

0,50

17,9

43,3

3,04

7820

25,5

0,95

11,2

36,3

7,01

7820

25,5

0,95

11,1

33,7

6,90

7820

25,5

0,95

11,4

36,5

7,05

7820

006
007
008
009
010
011
012

X-6177125
Y-320033
X-6177094
Y-320041
X-6177103
Y-320039
X-6177055
Y-320046
X-6177128
Y-320050
X-6177116
Y-320053
X-6177104
Y-320055

25

1
Ortakis iš PM3 džiovinimo
dalies (salės galas)
Ortakis iš medžio apdirbimo
staklių patalpos
Ortakis nuo darbo stalų ir
suvirinimo įrenginio
patalpos
Ortakis nuo darbo stalų ir
suvirinimo įrenginio
patalpos
Ortakis iš PM3 džiovinimo
dalies (salės galas)
Ortakis iš PM3 tinklinės
dalies

2
030
034

4

5

6

7

8

9

26,0

1,00

2,2

30,1

1,55

7820

10,5

0,40

5,8

18,9

0,67

315

036

X-6176756
Y-320122

4,8

0,32

4,7

20,3

0,35

250

037

X-6176775
Y-320119

5,0

0,30

4,0

20,6

0,26

250

24,8

1,87

7820

39,1

8,82

7820

130,6

3,36

5845

122,4

4,56

3473

44,2

7,80

7955

38,0

9,05

7820

0,0

0,981

358

19,9

0,64

104

19,9

0,64

104

19,9

0,64

104

19,9

0,64

104

038
039

Dūmtraukis

040

Dūmtraukis

041

Dūmtraukis

042

Ortakis iš PM3 tinklinės
dalies
Metalo pjaustymo propanobutano mišiniu įrenginys

3
X-6176894
Y-320092
X-6176918
Y-320047

043
604

Nuorintojas (vantuzas)

044

Nuorintojas (vantuzas)

045

Nuorintojas (vantuzas)

046

Nuorintojas (vantuzas)

047

X-6176954
26,0
1,00
2,6
Y-320081
X-6177077
25,0
0,90
15,9
Y-320042
X- 6177233
25,0
1,25
4,1
Y- 319959
X- 6177240
25,0
1,25
5,3
Y- 319958
X- 6177245
25,0
1,50
5,2
Y- 319957
X-6177089
25,0
0,90
16,2
Y-320039
X-6276779
10,0
0,50
5,0
Y-320118
Biologinis nuotekų valymas (Dumpių k., Klaipėdos r.)
X-6173747
0,1
0,50
3,4
Y-321576
X-6171685
0,1
0,50
3,4
Y-325472
X-6171550
0,1
0,50
3,4
Y-326481
X-6170722
0,1
0,50
3,4
Y-326836
27

1

2

Nuorintojas (vantuzas)

048

Dumblo saugojimo aikštelės

601

Aerotankas

602

Nuotekų priėmimo talpa

603

Pirminė nuotekų
nusodinimo talpa

605

3
X-6170557
Y-327347
X-6170189
Y-328380
X-6170086
Y-327963
X-6170067
Y-327816
X-6170037
Y-328014

4

5

6

7

8

9

0,1

0,50

3,4

19,9

0,64

104

10,0

0,50

5,0

0,0

0,981

8760

10,0

0,50

5,0

0,0

0,981

8760

10,0

0,50

5,0

0,0

0,981

8760

10,0

0,50

5,0

0,0

0,981

8760

28

Veiklos
rūšies
kodas
1

Cecho ar kt.
pavadinimas arba
Nr.
2

Taršos šaltiniai
pavadinimas
3
Dūmtraukis

020103

Katilinė

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Pirminio valymo
baras

Stoginis ventiliatorius
iš hidropulperio darbo
zonos

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Teršalai
Nr.

Ortakis iš smulkaus
valymo baro patalpos

kodas

4
5
6
Gamybinė veikla (Nemuno g. 2, Klaipėda)
Anglies monoksidas (A)
177
040
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas (A)
1753
Anglies monoksidas (A)
177
041
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas (A)
1753
Anglies monoksidas (A)
177
Azoto oksidai (A)
250
042
Sieros dioksidas (A)
1753
Kietosios dalelės (A)
6493

001

040602

Smulkaus valymo
baras

pavadinimas

003

Acto rūgštis
Akroleinas
Amoniakas
Etanolis
Formaldehidas
Sieros vandenilis
Kietosios dalelės (C)
Acto rūgštis
Akroleinas
Amoniakas
Etanolis
Formaldehidas
Sieros vandenilis
Kietosios dalelės (C)

29

74
100
134
739
871
1778
4281
74
100
134
739
871
1778
4281

vnt.
7

mg/Nm3

g/s

Tarša
vienkartinis dydis
vidut.
maks.
8
9
0,3
1,0
189,0
190,0
0,7
1,0
0,7
1,0
167,3
170,0
1,7
2,0
52,0
55,0
283,0
286,2
0,0
0,0
35,71
40,46
Iš viso pagal veiklos rūšį:
0,01250
0,01250
0,00067
0,00067
0,00377
0,00449
0,00861
0,00916
0,00083
0,00083
0,00666
0,00666
0,01683
0,02424
0,01035
0,01035
0,00963
0,01733
0,00495
0,00516
0,12098
0,14007
0,00069
0,00069
0,00554
0,00558
0,03227
0,04296

metinė
t/metus
10
4,970
6,627
0,050
2,919
3,892
0,029
129,271
90,489
0,000
0,620
238,867
0,352
0,019
0,106
0,242
0,023
0,188
0,474
0,291
0,271
0,139
3,406
0,019
0,156
0,909

1

2

091001

PM3 salė

091001

Nuotekų slėginė
linija

3

4

5
6
7
Acto rūgštis
74
Akroleinas
100
Amoniakas
134
Ortakis iš flotatoriaus
Etanolis
739
006
g/s
patalpos
Formaldehidas
871
Sieros vandenilis
1778
Kietosios dalelės (C)
4281
Biologinis nuotekų valymas (Dumpių k., Klaipėdos r.)
Acto rūgštis
74
Akroleinas
100
Amoniakas
134
Nuorintojas (vantuzas)
044
Etanolis
739
Formaldehidas
871
Sieros vandenilis
1778
Acto rūgštis
74
Akroleinas
100
Amoniakas
134
Nuorintojas (vantuzas)
045
Etanolis
739
Formaldehidas
871
Sieros vandenilis
1778
g/s
Acto rūgštis
74
Akroleinas
100
Amoniakas
134
Nuorintojas (vantuzas)
046
Etanolis
739
Formaldehidas
871
Sieros vandenilis
1778
Acto rūgštis
74
Akroleinas
100
Amoniakas
134
Nuorintojas (vantuzas)
047
Etanolis
739
Formaldehidas
871
Sieros vandenilis
1778
37

8
0,00274
0,00306
0,00113
0,00928
0,00015
0,00114
0,00133

9
0,00395
0,00545
0,00169
0,01008
0,00016
0,00114
0,00133

10
0,077
0,086
0,032
0,261
0,004
0,032
0,037

0,00070
0,00005
0,00026
0,00114
0,00013
0,03130
0,00070
0,00005
0,00026
0,00114
0,00013
0,03130
0,00070
0,00005
0,00026
0,00114
0,00013
0,03130
0,00070
0,00005
0,00026
0,00114
0,00013
0,03130

0,00076
0,00005
0,00028
0,00124
0,00015
0,03430
0,00076
0,00005
0,00028
0,00124
0,00015
0,03430
0,00076
0,00005
0,00028
0,00124
0,00015
0,03430
0,00076
0,00005
0,00028
0,00124
0,00015
0,03430

0,0003
0,00002
0,0001
0,0004
0,00005
0,012
0,0003
0,00002
0,0001
0,0004
0,00005
0,012
0,0003
0,00002
0,0001
0,0004
0,00005
0,012
0,0003
0,00002
0,0001
0,0004
0,00005
0,012

1

2

3

4

Nuotekų slėginė
linija

Nuorintojas (vantuzas)

048

Dumblo saugojimo
aikštelės
Aerotankas

5
Acto rūgštis
Akroleinas
Amoniakas
Etanolis
Formaldehidas
Sieros vandenilis

6
74
100
134
739
871
1778

601

Amoniakas

134

602

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

308
74
100
134
739
871
1778
74
100
134
739
871
1778

091001
Nuotekų valymo
baras

Nuotekų priėmimo
talpa

603

Pirminė nuotekų
nusodinimo talpa

605

38

7

g/s

8
0,00070
0,00005
0,00026
0,00114
0,00013
0,03130

9
0,00076
0,00005
0,00028
0,00124
0,00015
0,03430

10
0,0003
0,00002
0,0001
0,0004
0,00005
0,012

0,00954

0,00954

0,301

0,00048
0,00048
0,00188
0,00273
0,00214
0,00316
0,00173
0,00306
0,00260
0,00399
0,00060
0,00141
0,00273
0,00464
0,00175
0,00243
0,00177
0,00261
0,00122
0,00163
0,00255
0,00286
0,00089
0,00168
0,00224
0,00443
Iš viso pagal veiklos rūšį:
Iš viso įrenginiui:

0,015
0,059
0,067
0,055
0,082
0,019
0,086
0,055
0,056
0,038
0,080
0,028
0,071
2,722
296,215

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

14 TEKSTINIS PRIEDAS.
DOKUMENTAI PATVIRTINANTYS METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ
ĮSIGYJIMĄ

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

15 TEKSTINIS PRIEDAS.
2020‐01‐03 KVAPŲ ŠALINIMO SISTEMOS EVO‐25/6K2C
EFEKTYVAUS VEIKIMO AKTAS

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

16 TEKSTINIS PRIEDAS.
SRIS IŠRAŠAS

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos Ministerijos
Antakalnio g.25, Vilnius, LT-10312

tel. +370 5 272 3284, faks. +370 5 272 2572
el. paštas: vstt@vstt.lt

IŠRAŠAS
IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS
Nr. SRIS-2020-14249830
Išrašo suformavimo data: 2020-06-26 15:02:26

Prašymo numeris
Prašymo data
Išrašo gavimo tikslas

Prašyta teritorija:
Prašytos rūšys:
Išrašą suformavo:

SRIS-2020-14249830
2020-06-22
SRIS išrašą naudosime rengdami AB
"GRIGEO Klaipėda" planuojamos ūkinės
veiklos (nuotekų valymo įrenginių
technologijos modernizavimas),
numatomos vykdyti Dumpių k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav., informaciją atrankai
dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Laisvai pažymėta teritorija
Visos rūšys
Saugomų rūšių informacinė sistema

Išraše pateikiama situacija iki:

2020-06-22

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių radaviečių ar augaviečių
koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių
išlikimui.
Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių bei jų
stebėjimų duomenys:

1/ 7
Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14249830
1. RAD-CICCIC065741 (Baltasis gandras)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-CICCIC065741

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Ciconia ciconia

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2010-06-08

Pirmas stebėjimas

suaugęs individas

lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [327778,00 6169857,00]

2/ 7

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14249830
2. RAD-BOTSTE059044 (Didysis baublys)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-BOTSTE059044

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Didysis baublys

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Botaurus stellaris

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-06-17

[nėra duomenų]

stebėti veiklos požymiai

kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [328445,00 6169396,00]

3/ 7

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14249830
3. RAD-GRUGRU005936 (Gervė)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-GRUGRU005936

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Gervė

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Grus grus

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2010-05-25

[nėra duomenų]

suaugęs individas

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [327616,43 6169551,45]

4/ 7

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14249830
4. RAD-GRUGRU006460 (Gervė)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-GRUGRU006460

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Gervė

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Grus grus

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2011-04-09

[nėra duomenų]

suaugęs individas

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [327031,97 6170235,93]

5/ 7

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14249830
5. RAD-MYODAS088142 (Kūdrinis pelėausis)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-MYODAS088142

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Kūdrinis pelėausis

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Myotis dasycneme

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-08-03

Pirmas stebėjimas

stebėti veiklos požymiai

kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [328551,75 6169506,81]

6/ 7

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14249830
Išrašo santrauka
Prašyta teritorija:
Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija
Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:
Radavietės kodas

Paskutinio
stebėjimo data

Eil. nr.

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

1.

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

RAD-CICCIC065741

2010-06-08

2.

Didysis baublys

Botaurus stellaris

RAD-BOTSTE059044

2015-06-17

3.

Gervė

Grus grus

RAD-GRUGRU005936

2010-05-25

4.

Gervė

Grus grus

RAD-GRUGRU006460

2011-04-09

5.

Kūdrinis pelėausis

Myotis dasycneme

RAD-MYODAS088142

2015-08-03
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Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

17 TEKSTINIS PRIEDAS.
KVAPO MATAVIMO PROTOKOLAI

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

18 TEKSTINIS PRIEDAS.
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“

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

19 TEKSTINIS PRIEDAS.
GAMINTOJŲ PATEIKIAMA INFORMACIJĄ APIE KVAPO VALYMO
ĮRENGINIŲ EFEKTYVUMĄ

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

20 TEKSTINIS PRIEDAS.
AKUSTINIO TRIUKŠMO MATAVIMO PROTOKOLAI

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

21 TEKSTINIS PRIEDAS.
DUOMENYS APIE PLANUOJAMŲ ĮRENGINIŲ SUKELIAMO
TRIUKŠMO GALIOS LYGIUS
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John Deere 4066R Cab Tractor
Search Here

Go

CONTACT US 260-436-6967

JOHN DEERE TRACTORS JOHN DEERE GATORS LAWN MOWERS SNOWBLOWERS MORE EQUIPMENT TRACTOR ATTACHMENTS CLEARANCE USED

PARTS

Live Chat

BRANDS

John Deere 4066R Cab Utility Tractor

John Deere 4066R Cab Utility Tractor
John Deere 4066R Cab Tractor with Loaderc
Price:

0% APR for 60 months
OR $1750 Cash Bonus
PLUS an additional $500 Implement
Bonus
--Offers End January 31, 2019--

$50,799.00

DELIVERY AVAILABLE
CALL FOR RATES AND AVAILABILITY

Quantity :

888-284-9606

1

SKU/Model:
(4066R Cab)

Write a Review

Social Share:
9

Description 

Features 

Specification 

Frequently Asked Questions 

Rating & Review 

Document Downloads

DESCRIPTION

John Deere 4066R Cab Utility Tractor
4066R Cab

John Deere 4066R Tractor with ComfortGard Cab
T
The John Deere 4066R Compact Utility Tractor with a factory-installed ComfortGard Cab is a new tractor model for 2014 in the new John Deere 4R Series.
Fe
Fe
Fea
ea
Featuring
a powerful 66HP Turbo Diesel Engine and durable eHydro Transmission, the

 John Deere 4044R is able to quickly and eﬃciently complete any task on

2018-12-19

http://www.muttonpower.com/p-10525-john-deere-4066r-cab-utility-tractor.aspx
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John Deere 4066R Cab Tractor

SPECIFICATION

COMPATIBILITY
Equip. Model

Material Handling

PRODUCT INFO
Brand

John Deere

Price

50799.00

Model

John Deere

ENGINE
Engine Brand

Yanmar

Engine Power (hp*)

66 hp

Displacement

127.6 cu in

Noise Level (dBA)
dBA

78 dBA

Cylinders

4

Aspiration

Turbo Charged

PTO Horse Power

52 hp

Rated Engine Speed

2600 rpm

Fuel Capacity (gal.)

13.8

Fuel Type

Diesel

Fuel Delivery System

Direct Injection

Cooling System

Liquid Cooled

Starting System

Electric Key Start

Air Filter

Heavy Duty Canister

Oil Filter

Yes

DRIVE
Drive Wheels

MFWD

Forward Speed (mph)

0-20

Reverse Speed (mph)

0-20

Differential Lock

Yes

Transmission

eHydro

Ranges

3

Transmission Options

N/A

F
in Drive
Final

Planetary

ELECTRICAL
ELE
E
EL
L
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Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

22 TEKSTINIS PRIEDAS.
UAB „EKOSISTEMA“ LICENCIJĄ POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINTI (LICENCIJOS NR. 101). RENGĖJŲ
KVALIFIKACIJOS DOKUMENTAI

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

23 TEKSTINIS PRIEDAS.
SUTARTYS IR KETINIMO PROTOKOLAI SU KITAIS ATLIEKŲ
TVARKYTOJAIS DĖL SAUSINTO DUMBLO PRIĖMIMO
(KONFIDENCIALI INFORMACIJA)

Nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

24 TEKSTINIS PRIEDAS.
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ RAŠTAS DĖL SUTIKIMO LAIKINAI
PRIIMTI NEVALYTAS NUOTEKAS IŠ FABRIKO GAMYBINĖS
TERITORIJOS (NEMUNO G.2, KLAIPĖDA)
(KONFIDENCIALI INFORMACIJA)

