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Įmonių išsidėstymo teritorijoje schema;
Atliekų laikymo zonų schemos.

SKLYPO PLANAS
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Eksplikacija:
UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ patalpos
UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus teritorija
UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius patalpos
1.
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Automobilinės svarstyklės
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– UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ zonų kontūras;
1 – ENTP priėmimo ir laikymo zona – plotas apie 140 m2;
2 – ENTP apdorojimo zona, kiekvienos zonas plotas po apie 25 m2 – bendras plotas apie 75 m2;
3 – metalų laužo laikymo zona – plotas apie 34 m2;
4 – ENTP mazgų ir dalių, tinkamų tolimesniam naudojimui laikymo zona - – bendras visų zonų plotas apie 56,3 m2;
5 – nebetinkamų naudoti padangų laikymo zona – plotas apie 10,48 m2;
6 – atskirtų nuo ENTP, nepavojingųjų atliekų laikymo zona – bendras visų zonų plotas apie 30,5 m2;
7 – priimtų ir susidariusių pavojingųjų atliekų laikymo zona – plotas apie 18 m2;
8 – personalo zona - plotas apie 11,3 m2.
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UAB „ŽALVARIS“ GEOLOGŲ G. 4, VILNIUS ATLIEKŲ ZONAVIMAS
1. Juodųjų metalų laužo apdorojimo ir sandėliavimo vieta (~250 m2), 2 konteineriai lauke tik
sandėliavimui (~30 m2)
2. Spalvotųjų metalų laužo apdorojimo ir sandėliavimo vieta, svarstyklės (~80 m2)
3. Akumuliatorių sandėliavimo vieta (~20 m2)
4. Amortizatorių sandėliavimo vieta (~16 m2)
6. Tepaluotų pašluosčių, pjuvenų, panaudoto sorbento sandėliavimo vieta (~80 m2)
7. Alyvų sandėliavimo bei perpylimo vieta (~85 m2)
8. EEĮ, filtrų, amortizatorių, plastikų, tuščios taros, pakuočių saugojimo, apdorojimo ir veiklos metu
susidariusių atliekų saugojimo vieta. Šioje zonoje yra ši įranga: presas, malūnas, žirklės
(amortizatorių ardymui) (~400 m2)
9. Kitų pavojingųjų atliekų ir užterštų metalinių, plastikinių, medinių pakuočių sandėliavimo vieta
(~400 m2)
10. EEĮ (1, 2, 3, 4, 5, 6 kategorijų), liuminescensinių lempų, baterijų atliekų sandėliavimo vieta
(~85 m2)
12. Tepalų filtrų sandėliavimo vieta (~90 m2)
13. Kuro filtrų sandėliavimo vieta (~90 m2)
14. Oro filtrų sandėliavimo vieta (~90 m2)
15. Naudotų padangų sandėliavimo vieta (|~80 m2)
16. Kitų nepavojingųjų atliekų ir metalinių, plastikinių, popierinių, medinių pakuočių sandėliavimo
ir apdorojimo vieta. Preso laikymo vieta. (105 m2). 2 konteineriai lauke-popierinėms pakuotėms
(~30 m2), 1 konteineris lauke-plastikui (~15 m2)
17. ENTP sandėliavimo vieta (~50 m2)
18. Personalo zona
19. Svarstyklinė
20. Automobilinės svarstyklės
22. Nuomojamos patalpos

5 priedas

Aplinkos apsaugos agentūros 2018-08-23 raštas Nr. (30.4)-A4(e)-817
„Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
demontavimo veiklos, Geologų g. 4, Vilniaus m. poveikio aplinkai vertinimo“

Elektroninio dokumento nuorašas

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

UAB „Ekokonsultacijos“,
El. p. info@ekokonsultacijos.lt

2018-08-

Nr. (30.4)-A4 (e)-

Į 2018-08-08

Nr. D-18-37

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“
UAB
El.
p. „Rilemija,
paulius.repsys@zalvaris.lt
El. p. info@rilemija.lt
Adresatams pagal sąrašą
ATRANKOS IŠVADA
DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DEMONTAVIMO
VEIKLOS, GEOLOGŲ G, 4, VILNIAUS M. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:
UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“, Palemono g. 1, Kaunas, tel. +370 37 490260, el.
p. paulius.repsys@zalvaris.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
UAB „Ekokonsultacijos“, J. Kubiliaus g. 6-5 Vilnius;
info@ekokonsultacijos.lt.

+370

5 2745491,

el.

p.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).
Atranka atliekama vadovaujantis 2 priedo 11.7. pavojingųjų atliekų šalinimas ar naudojimas,
išskyrus:11.7.1. šio įstatymo 1 priedo 9.6, 9.7 ir 9.8 papunkčiuose nurodytą veiklą; 11.7.2.
pavojingųjų atliekų laikymą, įskaitant jų paruošimą naudoti arba šalinti, kai vienu metu laikoma ne
daugiau kaip 10 tonų atliekų.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Planuojamą ūkinę veiklą (toliau – PŪV) numatoma vykdyti Vilniaus miesto pietinėje dalyje
esančiame pramonės rajone, adresu Geologų g. 4, Vilnius. PŪV veikla bus vykdoma 1,1741 ha
ploto kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų naudojimo būdo) žemės sklype
(kad. Nr. 0101/0079:629). Tame pačiame žemės sklype atliekų tvarkymo veiklą vykdo UAB
„Žalvaris“ Vilniaus skyrius. PŪV kaimynystėje įsikūrusios kitos, gamybine-komercine veikla
užsiimančios įmonės. PŪV vietovės aplinkinės teritorijos retai apgyvendintos, šalia PŪV nėra
mokyklų, ligoninių, teritorija nepasižymi jautriomis aplinkos poveikiui teritorijomis. Artimiausias
gyvenamųjų namų kvartalas nuo PŪV sklypo ribos nutolęs apie 1 kilometrą vakarų kryptimi.
Artimiausia gyvenamosios paskirties teritorija yra apie 360 m atstumu į pietryčius nuo PŪV pastato
ribų. (PAV atrankos informacijos III skyriaus 19 punktas)
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519
patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane, sklypo teritorija priskiriama verslo, gamybos ir
pramonės objektų teritorijoms. Šiuo metu vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendrojo plano keitimas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.
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lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3042 yra patvirtinta Bendrojo plano keitimo koncepcija.
Vadovaujantis Aktualizuojamų galiojančio bendrojo plano sprendinių, tobulinamos miesto erdvinės
struktūros brėžinio sprendiniais, PŪV teritorijoje esminių pokyčių nenumatoma. PŪV veikla
neprieštarauja bendrojo plano sprendiniams. (PAV atrankos informacijos III skyriaus 20 punktas).
PŪV teritorija inžineriniu požiūriu yra pakankamai išvystyta. PŪV teritorijoje yra
privažiuojamieji vidaus keliai, kieta danga dengta teritorija. Vadovaujantis VĮ Registrų centro
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, sklype yra elektros, vandentiekio,
kanalizacijos, paviršinių nuotekų surinkimo, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai bei ryšių
linijos. PŪV įgyvendinimui papildomų inžinierių tinklų įrengti nereikės. (PAV atrankos
informacijos III skyriaus 20 punktas).
PŪV teritorijoje nėra eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių telkinių. Vadovaujantis
Lietuvos geologijos tarnybos žemės gelmių registro naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapiu,
arčiausiai esantys naudingųjų išteklių telkiniai yra: naudojamas smėlio ir žvyro telkinys Gariūnai,
esantis apie 7,1 km atstumu į vakarus nuo PŪV. Telkinio registracijos Nr. 740 (įregistruotas 199707-17), adresas: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.; nenaudojamas smėlio ir žvyro
telkinys Gariūnai II, esantis apie 7,2 km atstumu į vakarus nuo PŪV. Telkinio registracijos Nr.
5079 (įregistruotas 2017-12-29), adresas: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Panerių sen. (PAV
atrankos informacijos III skyriaus 21 punktas).
Pagal žemės gelmių registro požeminio vandens vandenviečių žemėlapį, artimiausia
vandenvietė yra naudojama Vilniaus oro uosto geriamojo gėlo vandens vandenvietė (registro Nr.
2417, įregistruota 2003-01-31), nutolusi nuo PŪV apie 475 m į rytus. PŪV vieta į vandenvietės
apsaugos zonos ribas nepatenka. (PAV atrankos informacijos III skyriaus 21 punktas).
Vadovaujantis Geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, PŪV teritorijoje
geologinių procesų ir reiškinių bei geotopų nėra. Artimiausi geotopai: Bagdo k. (tipas: didkalvė, Nr.
309) nutolęs nuo PŪV apie 6,8 km į šiaurės vakarus ir Gariūnų sufozinis cirkas (tipas: griova,
raguva, sufozinis cirkas, krateris, Nr. 331), nutolęs nuo PŪV apie 6,9 km į šiaurės vakarus. (PAV
atrankos informacijos III skyriaus 21 punktas).
Vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje pateikta Lietuvos
Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijos
Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapiu, PŪV teritorija yra teritorijoje, kurią apibūdina
indeksas B‘/p-e/4>. Bendrojo gamtinio kraštovaizdžio pobūdis – molingų banguotų plynaukščių
kraštovaizdis (B‘), be papildančiosios fiziogeninio pamato ypatybės; vyraujantys medelynai – pušis
ir eglė (p-e); kraštovaizdžio sukultūrinimo pobūdis – agrarinis kraštovaizdis (4), be papildančiosios
architektūrinės kraštovaizdžio savybės. Remiantis Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotopų
žemėlapiu, PŪV vietos horizantalioji biomorfotopų struktūra yra mozaikinė stambioji, o pagal
žemės naudmenas teritorija priklauso užstatytoms teritorijoms. Pagal Lietuvos kraštovaizdžio
technomorfotopų žemėlapį PŪV teritorijos plotinės technogenizacijos tipas yra pramoniniogyvenamojo užstatymo, infrastruktūros tinklo tankumas – 2,001 – 7,381 km/km2, o
technomorfotopo urbanistinės struktūros tipas – ištisinio užstatymo. (PAV atrankos informacijos III
skyriaus 22 punktas).
Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro duomenimis, PŪV teritorija nepatenka nei į
saugomas, nei į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Arčiausiai PŪV vietos
esančios Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos yra Kaukysos upės slėnis, esantis apie
3,62 km atstumu į šiaurės rytus nuo PŪV pastato ribų, bei Neries upė, kuri teka 3,66 km atstumu į
vakarus, šiaurės vakarus nuo PŪV pastato ribų. Arčiausiai PŪV vietos esančios saugomos
teritorijos yra 3,1 km atstumu į vakarus nutolęs Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis
ir 3,1 km atstumu į šiaurės rytus nutolęs Pavilnių regioninis parkas. (PAV atrankos informacijos III
skyriaus 23 punktas).
Vadovaujantis Kultūros vertybių registro duomenimis, PŪV teritorijoje ir greta jos nėra
registruotų kultūros paveldo vertybių. Arčiausiai esantis kultūros paveldo vertybių objektas yra
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Vilniaus oro uosto pastatas (kodas 15877), kuris yra apie 800 m atstumu į šiaurės rytus nuo PŪV
teritorijos ribų. (PAV atrankos informacijos III skyriaus 28 punktas).
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ planuoja vykdyti eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių (ENTP) demontavimo veiklą. Per metus planuojama demontuoti iki 600 t
ENTP. Vienu metu bus laikoma iki 10 t ENTP ir iki 1 t ENTP, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų
pavojingųjų sudedamųjų dalių.
PŪV numatoma vykdyti garažų paskirties pastato (unik. Nr. 1096-4021-7023, bendras plotas
– 450,92 m2) dalyje, užimančioje 376,53 m2 plotą. Veiklos vykdymui pagal Eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003
m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, pastato viduje bus įrengtos šios ENTP tvarkymo zonos:
• ENTP priėmimo ir laikymo zona, plotas 140 m2;
• ENTP demontavimo zona (3 vnt. po 25 m2), bendras plotas 75m2;
• metalų laužo laikymo zona, plotas 64 m2;
• ENTP mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo zona, plotas 56,3 m2;
• nebetinkamų naudoti padangų laikymo zona,. Plotas 10,48 m2;
• atskirtų nuo ENTP nepavojingųjų atliekų laikymo zona, plotas 30,5 m2;
• pavojingųjų atliekų laikymo zona. plotas 18 m2;
• personalo zona įrengta atskirose patalpos, plotas 11,3 m2.
Patalpos, kuriose bus įrengtos ENTP tvarkymo zonos yra padengtos kieta vandeniui nelaidžia
danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui ir turės nutekėjusių skysčių surinkimo
įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų
patekimo.
Veiklavietėje ENTP bus surenkamos iš gyventojų, įmonių ir organizacijų. Demontavimui
ENTP bus pristatomos savo eiga, ENTP turėtojų arba UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“
nuomojamu transportu. Pristatyta ENTP bus patalpinama į priėmimo ir laikymo zoną. Priimant
ENTP, VĮ „Regitra“ internetinėje svetainėje (www.regitra.lt) bus tikrinama, ar ENTP nesuvaržyta
turtinių teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, jos savininkui bus
išduotas ENTP sunaikinimo pažymėjimas. Kiekvienai ENTP užpildomi du sunaikinimo
pažymėjimai, iš kurių pirmasis egzempliorius bus atiduodamas savininkui, kurį jis pateikia
transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai, registravimo dokumentus
išduodančiai ir registravimo duomenis tvarkančiai VĮ „Regitra“, kitas bus laikomas UAB „Žalvaris
Waste Recycling Services“. Naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos
informacine sistema, pildant atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą, bus pateikta pažymėjimo skenuota
kopija. Taip pat, apie ENTP apdorojimą informacija bus perduodama į centrinę kelių transporto
priemonių duomenų bazę, naudojantis atitinkamų sutarčių pagrindu VĮ „Regitra“ programinėmis
priemonėmis.
Priėmus ENTP, jos apdorojimas bus vykdomas kaip galima greičiau ir ne ilgiau kaip po trijų
mėnesių nuo ENTP priėmimo datos. Prieš apdorojant ENTP bus įvertinama gamintojo pateikiama
informacija, apie kiekvienos išleidžiamos į rinką transporto priemonės tipo išmontavimą, kurioje
turi būti nurodytos transporto priemonių dalys ir medžiagos bei tos vietos, kuriose yra pavojingų
medžiagų.
ENTP apdorojimas vyks ENTP demontavimo zonoje. Pradedant apdoroti ENTP pirmiausia
naudojant atitinkamus skysčių ištraukimo antgalius bei įrangą iš ENTP pašalinami (išsiurbiami) į
spec. talpas pavojingi skysčiai (pvz., kuras, stabdžių skystis, variklio alyva, transmisijos (pavarų
dėžės) alyva, aušinimo skystis, amortizatorių alyva, langų plovimo skystis, šaldymo agentas, vairo
stiprintuvo alyva). Išsiurbti skysčiai pateks į atskiras talpas. Pašalinus visus skysčius, ENTP
apdorojimo zonoje toliau bus atskiriamos pavojingosios ENTP dalys (akumuliatoriai, suskystintų
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dujų balionai, nukenksminamos oro pagalvės, tepalų, oro, kuro filtrai, stabdžių trinkelės,
amortizatoriai, PCB/PCT turintys kondensatoriai). ENTP dalys bus išrenkamos ir laikomos atskirai
taip, kad, kiek galima, būtų užtikrintas jų tinkamumas perdirbimui. ENTP bus demontuojama ir
apdorojama taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų ir būtų galimas tolimesnis maksimalus
transporto priemonių dalių ir komponentų panaudojimas. Pakartotinai naudojamos dalys: variklis;
greičių dėžė; elektros generatorius; starteris; kuro pompa; velenai; karbiuratorius; kuro įpurškimo
sistema; radiatorius; valytuvai; sparnai; kitos kėbulo dalys; audio aparatūra; priekiniai, užpakaliniai
žibintai ir posūkio lempos; stiklai; padangos; “tiuninginė” įranga (tuning equipment); buferiai.
ENTP apdorojimo zonoje iš ENTP bus pašalintos visos nepavojingosios ir nemetalinės dalys
– stiklas, plastikai, audiniai, kad liktų tiktai plieno laužas. Šioje zonoje iš ENTP bus atskiriamas
aliuminis, varis, cinkas ir švinas, demontuojama variklio dalis, elektrinės įrangos komponentai ir
ratlankiai.
Esant poreikiui įmonė planuoja dalį automobilių tik nukenksminti, išimti pakartotinai
tinkamas naudoti dalis, o ENTP, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių
perduoti šias atliekas tvarkančioms įmonėms. Taip pat iš kitų tvarkytojų bus priimamos ENTP,
kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių (atliekos kodas 16 01 06) ir bus
vykdomas tolimesnis šių atliekų
sutvarkymas, t.y. atskiriamos likusios nepavojingosios,
nemetalinės ir metalinės dalys. (PAV atrankos informacijos II skyriaus 5 punktas ir 3 priedas).
Vykdant PŪV per metus susidarys iki 600 t atliekų, iš jų pavojingų - 52,63 t, nepavojingų –
547,37 t. Vienu metu laikomas susidarančių atliekų kiekis – 50,11 t, iš jų pavojingų – 9,715 t,
nepavojingų – 40,4 t. ENTP apdorojimo metu susidarančios atliekos rūšiuojamos ir laikomos
atitinkamai atliekų rūšiai skirtose zonose iki perdavimo šių atliekų tvarkytojams, registruotiems
Atliekų tvarkytojų valstybės registre. (PAV atrankos informacijos II skyriaus 9 punktas).
Atliekų tvarkymo metu vanduo nebus naudojamas, gamybinės nuotekos nesusidarys.
Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys buitinės ir paviršinės (lietaus) nuotekos. Buitinės
nuotekos bus išleidžiamos į centralizuotus Vilniaus miesto buitinių nuotekų tinklus. Įvertinus tai,
kad visa PŪV bus vykdoma uždarose 376,53 m2 ploto patalpose, ši veikla nesąlygos
pavojingosiomis medžiagomis užterštų paviršinių nuotekų susidarymo. Nuo pastato stogo esamais
paviršinių nuotekų surinkimo tinklais surinktos paviršinės nuotekos savitaka infiltruosis į gruntą.
(PAV atrankos informacijos II skyriaus 10 punktas).
Tarša į aplinkos orą gali susidaryti kai, esant poreikiui, bus vykdoma metalų laužo pjaustymo
dujiniais pjovikliais veikla. Didžioji dalis metalo laužo atliekų bus atskiriamos rankiniu būdu ir tik
siekiant sumažinti išardyto ENTP kėbulo užimamą vietą, jis bus perpjaunamas į kelias dalis. Ši
pavienių atliekų (iki 30 proc. juodųjų metalų laužo atliekų) pjaustymo veikla bus vykdoma uždarose
patalpose, todėl tarša tiesiogiai į aplinkos orą neišsiskirs. Atlikus skaičiavimus, nustatyta, kad į
patalpas per metus bus išmetama iki 13,2 kg teršalų. Esant tokiam nedideliam metiniam išmetamų
teršalų kiekiui, PŪV reikšmingo poveikio aplinkos oro kokybei neturės. (PAV atrankos
informacijos II skyriaus 11 punktas).
UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ šiuo metu pati savo autotransporto neturi, todėl
atliekų išvežimo paslauga bus perkama. Ateityje, įsigijus autotransportą, atliekos bus atvežamos bei
išvežamos ir UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ transporto priemonėmis. ENTP į bendrovę
atveš fiziniai ir juridiniai asmenys savo autotransportu bei UAB „Žalvaris Waste Recycling
Services“ samdytu autotransportu. Planavimo organizatoriaus duomenimis, į planuojamą objektą
per dieną gali atvažiuoti vidutiniškai iki 5 lengvųjų automobilių ir iki 4 sunkiasvorių automobilių.
Atsižvelgiant į tai, kad maksimalus valandinis autotransporto srautas gali sudaryti iki 1 sunkiasvorio
automobilio/val. ir iki 2 lengvųjų automobilių/val. bei įvertinus, kad gretimybėse yra pramoninė
zona, tai toks autotransporto srauto padidėjimas neigiamo poveikio aplinkai neturėtų sukelti. (PAV
atrankos informacijos II skyriaus 11 punktas).
UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV nėra susijusi su kvapų generavimu, todėl
PŪV neįtakos foninių kvapų emisijų ir neviršys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
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2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos „Kvapo koncentracijos
ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nustatytos ribinės kvapo koncentracijos (8 OUE/m3). (PAV
atrankos informacijos II skyriaus 12 punktas).
UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ planuojant vykdyti ENTP demontavimo veiklą,
atsiras šie triukšmo šaltiniai: atvažiuojantis/išvažiuojantis autotransportas (sudaryti iki 1
sunkiasvorio automobilio/val. ir iki 2 lengvųjų automobilių/val.), pastate veikiantys 2 keltuvai,
metalų pjaustymo ir atliekų krovos darbai. Atlikus prognozuojamo triukšmo lygio skaičiavimus,
nustatyta, kad triukšmo lygis už planuojamo sklypo ribų, o tuo labiau už 360 m esančioje
artimiausioje gyvenamoje aplinkoje, neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”
reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. PŪV keliamas triukšmo lygis
neigiamo poveikio aplinkai ir arčiausiai esančioms gyvenamosios paskirties teritorijoms neturės.
(PAV atrankos informacijos II skyriaus 13 punktas).
6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam kelią.
6.1. Paaiškėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas didesnis poveikis aplinkai nei buvo
vertinamas atrankos dokumentuose, privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį mažinančias
priemones/mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.
6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.
6.3. Visa ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma uždarame pastate, kuriame yra įrengta
skysčiams nelaidi danga, atspari benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. Veiklavietėje bus
nutekėjusių skysčių surinkimo įranga bei priemonės, užtikrinančios aplinkos apsaugą nuo naftos
produktų ir kitų teršalų patekimo į aplinką.
6.4. PŪV organizatorius įsipareigojo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo būdu
nustatyti ir įteisinti SAZ ribas, teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.
7.1. PŪV numatoma vykdyti Vilniaus miesto pietinėje dalyje esančiame pramonės rajone,
nutolusiame nuo gyvenamųjų teritorijų, mokyklų, ligoninių ir kitų veiklos poveikiui jautrių objektų.
7.2. PŪV bus vykdoma esame garažų paskirties pastate, esančiame inžineriniu požiūriu
išvystytoje teritorijoje, kurioje yra įrengta visa veiklai reikalinga infrastuktūra: paklota kieta danga,
įrengti privažiuojamieji vidaus keliai, elektros, vandentiekio, kanalizacijos, paviršinių nuotekų
surinkimo, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai bei ryšių linijos. Papildomų statinių ir
inžinierių tinklų statyba nebus vykdoma.
7.3. Įvertinus atstumus iki saugomų (3,1 km) ir Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“
teritorijų (3,62 km), poveikis saugomoms teritorijoms, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura
2000“ teritorijas, biologinei įvairovei nenumatomas, kadangi ūkinė veikla bus vykdoma uždarose
pastatuose, o poveikiui jautriuos teritorijos yra pakankamai toli nuo PŪV vietos.
7.4. Pagal žemės gelmių registro požeminio vandens vandenviečių žemėlapį PŪV vieta į
vandenviečių apsaugos zonas ir juostas nepatenka ir veiklos ribojimai pagal Specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m gegužės 12 d.
nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, XX skyrių,
PŪV netaikomi. Artimiausia vandenvietė - naudojama Vilniaus oro uosto geriamojo gėlo vandens
vandenvietė (registro Nr. 2417, įregistruota 2003-01-31), nuo PŪV vietos yra nutolusi į rytus apie
475 m atstumu.
7.5. Vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis, planuojamoje teritorijoje ir jos
gretimybėse nekilnojamosios kultūros vertybės neregistruotos, todėl PŪV neigiamo poveikio
kultūros paveldui neturės.
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7.6. Poveikis gyventojams ir žmonių sveikatai, gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei
aplinkai dėl fizikinės taršos (triukšmo), cheminės taršos (oro, dirvožemio ir vandens taršos),
biologinės taršos nenumatomas, kadangi ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma pastatuose, o
visuomeninės, gyvenamosios ir rekreacinės paskirties objektai nuo PŪV vietos yra nutolę daugiau
kaip 360 m atstumu.
7.7. ENTP priemonės bus apdorojamos taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų ir būtų
galimas tolesnis šių transporto priemonių dalių panaudojimas. ENTP apdorojimo metu
susidarančios atliekos rūšiuojamos ir laikomos atitinkamai atliekų rūšiai skirtose zonose iki
perdavimo šių atliekų tvarkytojams, registruotiems Atliekų tvarkytojų valstybės registre.
7.6. ENTP tvarkymo veikloje vanduo nebus naudojamas, gamybinės nuotekos nesusidarys.
Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į centralizuotus Vilniaus miesto buitinių nuotekų tinklus.
Įvertinus tai, kad visa veikla bus vykdoma uždarose 376,53 m2 ploto patalpose, PŪV nesąlygos
užterštų paviršinių nuotekų susidarymo. Atsižvelgiant į tai, kad patalpos, kuriose bus vykdoma
PŪV, yra su kieta skysčiams nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam
poveikiui, ir turi nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos
apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo, todėl cheminės taršos dirvožemiui,
paviršiniams bei požeminiams vandenims, bei reikšmingo neigiamo poveikio požeminio vandens
vandenvietėms nesukels.
7.7. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentas, kaip institucija, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką
visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertino PŪV galimą
poveikį visuomenės sveikatai ir 2018-08-21 pateikė išvadą Nr. (10-11 14.3.5.E)2-35637, kurioje
nurodė, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
7.8. Kiti pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatytą kompetenciją ir 7 straipsnio 6
dalyje nustatytą tvarką PAV subjektai ir visuomenė nepateikė pastabų ar pasiūlymų dėl atrankos
informacijos ir (ar) PŪV.
8. Priimta atrankos išvada.
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, ir, įgyvendinus 6 punkte nurodytas priemones, neigiamam
poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią bei pateiktą informaciją atrankai dėl poveikio
aplinkai vertinimo, ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada – UAB „Žalvaris Waste
Recycling Services“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo veiklai, Geologų g,
4, Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.
Ši atrankos išvada per vieną mėnesį nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali būti
skundžiama Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai Vilniaus apygardos administraciniam
teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Krušinskas
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6 priedas

Arčiausiai PŪV vietos esančių gretimybių schema

Arčiausiai PŪV vietos esantis gyvenamosios paskirties pastatas

~297 m

PŪV vieta

~302 m

Arčiausiai esančios
gyvenamosios paskirties
teritorijos

Arčiausiai PŪV vietos esančiomis švietimo ir mokslo institucijomis bei gydymo
įstaigomis

2,56 km
km

2,45 km

A

0,55 km

PŪV vieta

2,56 km

B

Vilniaus m. Naujininkų
poliklinika

Vilniaus Saulėtekio
mokykla-daugiafunkcis
centras

UAB „Norfa“
vaistinė

A

Vaikų lopšelisdarželis

B

7 priedas

-

Į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimai;
Oro taršos šaltinių išsidėstymo schema;
UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus
skyriaus ūkinės veiklos metu išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos
modeliavimas

IŠSISKIRIANČIŲ KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ SKAIČIAVIMAS VYKDANT METALŲ
LAUŽO PJAUSTYMO DARBUS UAB „ŽALVARIS WASTE RECYCLING SERVICES“, ADRESU
GEOLOGŲ G. 4, VILNIUS
Skaičiavimai atlikti remiantis LR Aplinkos ministro 2005 07 15 įsakymu Nr. D1-378 „Dėl Aplinkos ministro 1999
m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie
netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ pakeitimo (Žin., 1999, Nr. 108-3159, 2005, Nr. 923442) bei Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių, normatyvinių rodiklių pagal
gamybos šakas. 2 dalys. Charkovas, 1991.
Pjovimas bus vykdomas dujiniu pjovikliu, deguonies, propano-butano inertinėmis dujomis (per metus bus
sunaudojama 3,5 t skysto O2 ir 1 propano-butano dujų). Pjaustomas metalas – mažaanglis plienas, kurio vidutinis
storis 5 mm. Vidutiniškai per metus bus atpjaunama apie 2671 tiesinių metrų. Skaičiavimai pateikti 1 lentelėje.
1. lentelė. Išsiskiriančių kenksmingų medžiagų kiekis vykdant pjovimo darbus
Pjovimo procesas,
Medžiagos rūšis

Pjaunamos
medžiagos
storis, mm

Dujinis pjovimas
Mažaanglis plienas

5 mm

Išsiskiriančių kenksmingų medžiagų kiekis,
g/tiesiniam pjovimo metrui
Kietosios dalelės
Dujiniai komponentai
Geležies (III) Mangano (IV) Azoto
(II) Anglies (II)
oksidas
oksidas
oksidas
oksidas
2,18
0,07
1,18
1,50
Išsiskiriančių kenksmingų medžiagų kiekis,
t/metus, atpjovus apie 2671 tiesinių pjovimo metrų per metus
0,0058

0,0002

0,0032

0,0040

Per metus planuojama atpjauti apie 2671 tiesinių pjovimo metrų (1 t ≈ 21 tiesinis metras). Pjaustant 5 mm storio
metalą į aplinkos orą išsiskiria:
Suvirinimo aerozoliai:
M = 2,18 * 2671/106 = 0,0058 t/metus;
Mangano oksidas:
M = 0,07 * 2671/106 = 0,0002 t/metus;
Anglies monoksidas (CO):
M = 1,18 * 2671/106 = 0,0032 t/metus;
Azoto oksidai (NOX):
M = 1,50 * 2671/106 = 0,0040 t/metus.
Priimame, kad per metus metalas bus pjaustomas iki 1008 val. Apskaičiuojama momentinė metalo laužo
pjaustymo metu išsiskirianti tarša:
Suvirinimo aerozoliai:
M = 0,0058/1008/3600 x 106 = 0,0016 g/s;
Mangano oksidas:
M = 0,0002 /1008/3600 x 106 = 0,00005 g/s;
Anglies monoksidas (CO):
M =0,0032 /1008/3600 x 106 = 0,0009 g/s;
Azoto oksidai (NOX):
M = 0,0040 /1008/3600 x 106 = 0,0011 g/s.

IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ AUTOTRANSPORTO SKAIČIAVIMAI

Dėl PŪV veiklos į sklypo teritoriją atvažiuos:
 Iki 10 lengvųjų automobilių/dieną, vertinant ir darbuotojų autotransportą
 Iki 3 sunkiasvorių automobilių/dieną, kuris atveš/išveš atliekas į/iš įmonę.
Jei vertinti valandinius autotransporto srautus, tai priimame, kad atvažiuos:
- 2 lengvieji automobiliai/ val. (priimame, kad 50 proc. bus benzininiai ir 50 proc. bus dyzeliniai
automobiliai)
- 1 sunkiasvoris automobilis/ val. (sunkiasvoris automobilis – dyzelinis).
Šiame etape svarbu įvertinti momentinius išmetimus į aplinkos orą iš vidaus degimo variklių. Šie rezultatai
naudojami oro teršalų modeliavimui. Išmetimų vertinimui naudojama metodika - EMEP/EEA Oro teršalų
inventorizacijos vadovas (Angl. - EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016) (toliau –
Metodika): https://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2016.
Emisijų iš sunkiųjų transporto priemonių faktoriai (EFi,j,m)

Nr.

Išmetimai į
aplinkos orą

1

2

1
2
3
4

Emisijos faktorius
Lengvieji automobiliai
Sunkiasvoriai automobiliai
Dimensija

3
g/kg kuro
g/kg kuro
g/kg kuro
g/kg kuro

CO
KD2,5
NOx
LOJ

Benzinas

Dyzelinis
kuras

Dyzelinis kuras

5

6

4
84,7
0,03
8,73
10,05

3,33
1,1
12,96
0,7

7,58
0,94
33,37
1,92

Tipinis degalų sunaudojimas (FCj,m) (kg/km):
Kuro rūšis
Automobilių tipas
Lengvieji
Sunkiasvoriai
krovininiai
Benzininiai
0,07
Dyzeliniai
0,06
0,24
Sunkiasvorio automobilio naudojant dyzeliną išmetimai g/km:
𝐸𝑖 = 𝐹𝐶𝑗,𝑚 𝑥𝐸𝐹𝑖,𝑗,𝑚
Išmetimai, g/km
Nr.

1

Išmetimai į
aplinkos orą

2

Lengvieji automobiliai
Benzinas
3

Dyzelinis
kuras
4

Sunkiasvoriai
automobiliai
Dyzelinis kuras
5

1

ECO

5,9290

0,1998

1,8192

2

ENOx

0,6111

0,7776

8,0088

ELOJ

0,7035

0,0420

0,4608

EKD

0,0021

0,0660

0,2256

3
4

1. Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja po UAB „UAB
„Žalvaris Waste Recycling Services“ teritoriją, priimama važiavimo atkarpa – apie 105 m.
Autotransporto judėjimo greitis - 10 km/val.
1 automobilio momentiniai išmetimai, g/s
CO

NOx

LOJ

KD

Lengvieji:
benzininiai
dyzeliniai

0,622545
0,020979

0,0641655
0,081648

0,0738675
0,00441

0,0002205
0,00693

Sunkiasvoriai:
dyzeliniai

0,191016

0,840924

0,048384

0,023688

Kadangi automobilių važiavimo kelias 105 m, o važiavimo greitis 10 km/val., tai apskaičiuojami išmetimai
g/(m·s) nuvažiavus 105 m
CO
NOx
LOJ
KD
Lengvieji:
benzininiai
0,000157
0,000016
0,000019
0,00000006
dyzeliniai
0,000005
0,000021
0,000001
0,000002
Sunkiasvoriai:
dyzeliniai

0,000048

0,000212

0,000012

0,000006

Kadangi per 1 val. po vertinamą teritoriją pravažiuos 2 lengvieji automobiliai (1 dyzelinis ir 1 benzininis) bei
1 sunkiasvoris automobilis, tai apskaičiuojama iš šių transporto priemonių, nuvažiavus 105 m atstumą,
išsiskirs teršalų, g
CO
NOx
LOJ
KD
0,83454
0,9867375
0,1266615
0,0308385
Viso:
Nuvažiavus vieną metrą išsiskirs, g/m
CO
NOx
0,002168
0,002563
Viso:

LOJ
0,000329

KD
0,000080

Kadangi šis kiekis išsiskiria per vieną valandą, (2 lengvieji ir 1 sunkiasvoris automobiliai/ val.), tai dalinam
iš 3600 s. Ir gaunam vidutiniškai g/(m*s) nuo viso autotransporto.
CO
NOx
LOJ
KD
0,0000006
0,0000007
0,00000009
0,00000002
Viso:

2. Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja Geologų g., priimama
važiavimo atkarpa – 280m.
Autotransporto judėjimo greitis - 40 km/val.
1 automobilio momentiniai išmetimai, g/s
CO

NOx

Lengvieji:
benzininiai
dyzeliniai

LOJ

KD

1,66012
0,055944

0,171108
0,217728

0,19698
0,01176

0,000588
0,01848

Sunkiasvoriai:
dyzeliniai

0,509376

2,242464

0,129024

0,063168

Kadangi automobilių važiavimo kelias 280 m, o važiavimo greitis 40 km/val., tai apskaičiuojami išmetimai
g/(m·s) nuvažiavus 280 m:
CO
NOx
LOJ
KD
Lengvieji:
benzininiai
0,000235
0,000024
0,000028
0,00000008
dyzeliniai
0,000008
0,000031
0,000002
0,000003
Sunkiasvoriai:
dyzeliniai

0,000072

0,000318

0,000018

0,000009

Kadangi per 1 val. po vertinamą teritoriją pravažiuos 2 lengvieji automobiliai (1 dyzelinis ir 1 benzininis) bei
1 sunkiasvoris automobilis, tai apskaičiuojama iš šių transporto priemonių, nuvažiavus 280 m atstumą,
išsiskirs teršalų, g
CO
NOx
LOJ
KD
2,22544
2,6313
0,337764
0,082236
Viso:
Nuvažiavus vieną metrą išsiskirs, g/m
CO
NOx
0,007948
0,0093975
Viso:

LOJ
0,0012063

KD
0,0002937

Kadangi šis kiekis išsiskiria per vieną valandą, (2 lengvieji ir 1 sunkiasvoris automobiliai/ val.), tai dalinam
iš 3600 s. Ir gaunam vidutiniškai g/(m*s) nuo viso autotransporto.
CO
NOx
LOJ
KD
0,0000022
0,0000026
0,0000003
0,0000001
Viso:

UAB "Žalvaris Waste Recycling Services" krautuvo keliama tarša
Autokrautuvo kuro sąnaudos
Dyzelino tankis
Autokrautuvo kuro sąnaudos
Dirba
Q

2,5
0,845
2,1125
2016
4,2588

l/motoval.
kg/l
kg/motoval.
val.
t

W(k,i) = m(k,i) x Q(i) x K1(k,i) x K2(k,i) x K3(k,i) ,
Krautuva važinėja užmiestyje, todėl M = 0,9. Amžius 3-8 m. . Mašinų konstrukcija nėra patobulinta.
K1
K2
K3
0,909
1,1
1
CO:
1,01
1,1
1
CH:
NOx:
0,973
1,05
1
SO2:
1
1
1
Kietosios dalelės:
1,231
1,1
1

m

Dyzelinis kuras

CO
CH
NOx

130
40,7
31,3

SO2

1
4,3

Kietos dalelės
W
CO
CH
NOx
SO2
Kietos dalelės

t/m
g/s
0,5536
0,0763
0,1926
0,0265
0,1362
0,0188
0,0043
0,0006
0,0248
0,0034

UAB "Žalvaris" Vilniaus skyriaus
TERŠALŲ IŠMETIMŲ IŠ NEORGANIZUOTO TARŠOS ŠALTINIO SKAIČIAVIMAI

Vykdant panaudotų tepalų ir alyvų tvarkymo veiklą, į aplinkos orą išsiskirs oro teršalai – LOJ
(angliavandeniliai). Teršalai išsiskirs vykdant panaudotų tepalų ir alyvų perpylimą (didieji
kvėpavimai) ir saugojimą (mažieji kvėpavimai). Teršalų kiekis, išsiskiriantis į aplinkos orą
apskaičiuotas teoriškai, vadovaujantis Lakiųjų organinių junginių, išmetamų į atmosferą
saugant ir paskirstant naftą ir naftos produktus, kiekio įvertinimo metodika LAND 31-2007/M11 (Žin., 2007, Nr. 53-2052).
Visos panaudotų tepalų atliekos saugomos antžeminėse, sandariose be pantonų talpose
(mobiliose cisternose). Numatyta, kad aikštelėje bus 33 vnt. talpų po 1 m3 ir 100 vnt. talpų po
0,2 m3. Planuojama, kad įmonėje bus perpilta ir laikinai saugoma iki 1360 t per metus (arba iki
113,33 t per mėnesį) įvairių panaudotų tepalų ir alyvų. Atsižvelgiant į tai, kad vienu metus
saugomas panaudotų tepalų ir alyvų kiekis nesikeičia, tai planuojamas dažnesnis susikaupusių
atliekų išvežimas. Todėl numatoma, kad pradėjus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą panaudoti
tepalai ir alyvos per dieną bus perpilamos vidutiniškai ne 6,5 valandas, o 7,5 valandos.
1) Prognozuojamo LOJ, susidarančių tepalų ir alyvų laikymo metu, kiekio (kg/metus)
skaičiavimai:
Metinis laikymo-kvėpavimo metu išmetamas LOJ kiekis NL met apskaičiuojamas pagal formulę:
N Lmet =

∑N

Lketv

, kg

LI − IVketv

Ketvirčio laikymo-kvėpavimo metu išmetamas LOJ kiekis NL ketv apskaičiuojamas pagal formulę:

N Lketv = K ⋅ f ⋅ 4,4 ⋅ 10 −5 ⋅ pT ⋅ M ⋅

Tn
pn

p p
 −  ⋅ VG ⋅ d , kg
 T1 T2 

kur:
K – rezervuaro nudažymo koeficientas (K=1,0);
ƒ – produkto garų prisotinimo laipsnis (f=1,0);
T – laikomo produkto paviršinė vidutinė ketvirčio temperatūra (K) (žr. lentelę žemiau);
pT – vidutinis laikomo produkto sočiųjų garų slėgis (hPa) esant produkto paviršinei vidutinei
mėnesio temperatūrai T (žr. lentelę žemiau);
M – vidutinė laikomo produkto garų molinė masė (kg/kmol) (M=190 kg/kmol);
pn – slėgis normaliosiomis sąlygomis, lygus 1013 hPa;
Tn – temperatūra normaliosiomis sąlygomis, lygi 273 K;
T1 – vidutinė minimali mėnesio garų temperatūra (K) (žr. lentelę žemiau);
T2 – vidutinė maksimali mėnesio garų temperatūra (K) (žr. lentelę žemiau);
p – aplinkos vidutinis mėnesio slėgis (hPa) (p=1013 hPa);
VG – garų virš laikomo produkto tūris (m3), apskaičiuojamas pagal formulę:

VG = 0,075 ·V +

πD 2
4

⋅ h , m3

čia:
V – rezervuaro talpa (m3) (33 vnt. V=1 m3 ir 100 vnt. V=0,2 m3);

V – rezervuaro talpa (m3) (33 vnt. V=1 m3 ir 100 vnt. V=0,2 m3);
0,075·V – vidutinė rezervuaro stogo (kupolo arba kūgio) dalies talpa (m3);
D – rezervuaro skersmuo (m) (33 vnt. D=1 m, 100 vnt. D=0.6 m);
h – neužpildytos produktu rezervuaro dalies aukštis (m) (h=0.1 m);
d – skaičiuojamojo ketvirčio dienų skaičius (vnt).

Naudojamų parametrų vertės ir LOJ išmetimų laikymo metu skaičiavimo rezultatai:
Parametras
T, K
T1, K
T2, K
pT, kPa
N Lketv , kg

I ketv.
272,0
268,0
273,2
0,001
0,000136

II ketv.
285,2
281,7
289,7
0,001
0,000191

NLmet , kg

III ketv.
289,8
287,3
296,3
0,001
0,000208

IV ketv.
278,0
275,0
281,7
0,001
0,000170

0,000706

2) Prognozuojamo LOJ, susidarančių pildymo metu, kiekio (kg/metus) skaičiavimai:
Metinis pildymo metu išmetamas LOJ kiekis NP met apskaičiuojamas kaip atskirų ketvirčių LOJ
kiekių suma pagal formulę:
N Pmet =

∑N

Pketv

, kg

LI − IVketv

(5)
Ketvirčio pildymo metu išmetamas LOJ kiekis NP ketv apskaičiuojamas pagal formulę:
N Pketv = f ⋅ 12 ⋅ 10 −3 ⋅

1
⋅ pT ⋅ M ⋅ Qketv , kg
T

čia:
f – prisotinimo laipsnis, lygus 0,85;
T – vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K) (žr. lentelę žemiau);
pT – produkto sočiųjų garų slėgis (hPa), kai produkto temperatūra T (žr. lentelę žemiau);
M – vidutinė produkto garų molinė masė (kg/kmol) (M=190 kg/kmol);
Qketv – per ketvirtį pripilamo į rezervuarą produkto kiekis (m3/ketv.) (žr. lentelę žemiau).
Naudojamų parametrų vertės ir LOJ išmetimų pildymo metu skaičiavimo rezultatai:
Parametras
T, K
pT, kPa
Qketv, m3
N Pketv , kg

I ketv.
272,0
0,001
373,6
0,00266

II ketv.
285,2
0,001
373,6
0,00254

NPmet, kg

III ketv.
289,8
0,001
373,6
0,00250

IV ketv.
278,0
0,001
373,6
0,00260

0,01030

3) Prognozuojamų momentinių LOJ, susidarančių laikymo metu, kiekio (g/s) skaičiavimai:
Skaičiuojama pagal formulę:
N
⋅ 10 3
NM, L met = Lmet
, g/s
t L ⋅ d met
NM, L met – laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis per metus (kg)
(NM L met= 0,000706 kg);
tL – laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis tL = 32400 s
(9 h);
dm – dienų skaičius metuose (vnt.).

NM,L met =(0,000706 · 1000) / (32400 · 365) = 0,0000000597 g/s

4) Prognozuojamų momentinių LOJ, susidarančių pildymo metu, kiekio (g/s) skaičiavimai:
N M ,Pmet =

N Pmet ⋅ 10 3
, g/s
tP

čia:
NP met – metinis pildymo metu išmetamas LOJ kiekis (kg) (NPmet = 0,01030 kg);
tP – rezervuaro pildymo per mėnesį laikas (s), sąlygojamas technologinių
reikalavimų (tp= 6840000 s).

NM, P met= 0,01030 · 1000 / 6840000 = 0,00000150 g/s

Metiniai bei momentiniai išmetamų LOJ kiekiai pateikti 10 lentelėje.
Lentelė 10. Metiniai bei momentiniai išmetamų LOJ kiekiai.
Ketvirtis
Perpilamas
Atskirais ketvirčiais išmestas
tepalų ir
LOJ kiekis, susidarantis
alyvų kiekis,
laikymo-kvėpavimo metu
t
g/s
kg
1
2
3
4
318,7
0,000136
I ketv.
0,0000000467
0,000191
318,7
II ketv.
0,0000000649
0,000208
318,7
III ketv.
0,0000000699
318,7
0,000170
IV ketv.
0,0000000569
VISO:
0,0000000597
0,000706

Atskirais ketvirčiais išmestas
LOJ kiekis, susidarantis
pildymo metu
g/s
kg
5
6
0,00266
0,00000155
0,00254
0,00000148
0,00250
0,00000146
0,00260
0,00000152
0,00000150
0,0103

UAB "Žalvaris" Vilniaus skyriaus
METALŲ PJAUSTYMO METU IŠSISKIRIANČIŲ KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ
KIEKIŲ SKAIČIAVIMAI

Dujinio metalų pjaustymo įrenginio išmetamų teršalų kiekis nustatytas remiantis LR Aplinkos
ministro 2005 07 15 įsakymu Nr. D1-378 „Dėl Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d.
įsakymo Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie
netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 923442, Nr. 147-5364) bei Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų
įvertinimo metodikų rinkinys, Leningradas, 1986. (rusų kalba – Sbornik mietodik po rasčiotu
vybrosov
v atmosfieru zagriazniajuščych
vieščiestv različnymi
proizvodstvami.
Goskomgidromiet. Lieningrad, 1986).
Pjovimas vykdomas dujiniu pjovikliu, deguonies, propano-butano inertinėmis dujomis
(per metus planuojama sunaudoti 7,4 t skysto O2 1,9 t propano-butano dujų). Pjaustomas metalas
– mažaanglis plienas, kurio vidutinis storis 10 mm. Per metus atpjaunama apie 64050 tiesinių
pjovimo metrų. Skaičiavimo rezultatai pateikti 1 lentelėje.
Lentelė 1. Išsiskiriančių teršalų kiekis vykdant pjovimo darbus
Išsiskiriančių kenksmingų medžiagų kiekis,
g/tiesiniam pjovimo metrui
Pjovimo
Pjaunamos medžiagos
Suvirinimo aerozoliai
Dujiniai komponentai
procesas,
storis, mm
Tarp jų
Azoto (II)
Anglies (II)
Medžiagos rūšis
mangano (IV)
oksidas
oksidas
oksidas
4,5
0,13
2,2
2,18
Dujinis
pjovimas
Išsiskiriančių kenksmingų medžiagų kiekis,
10
Mažaanglis
t/metus, atpjovus 64050 tiesinių pjovimo metrų per metus
plienas
0,2882
0,0083
0,1409
0,1396

Per metus planuojama atpjauti apie 64050 tiesinių pjovimo metrų (1 t ≈ 21 tiesinis
metras). Pjaustant 10 mm storio metalą į aplinkos orą išsiskiria:
Suvirinimo aerozoliai:
M = 4,5 * 64050/106 = 0,2882 t/metus;
Tarp jų Mangano oksidas:
M = 0,13 * 64050/106 = 0,0083 t/metus;
Anglies monoksidas (CO):
M = 2,18 * 64050/106 = 0,1396 t/metus;
Azoto oksidai (NOX):
M = 2,20 * 64050/106 = 0,1409 t/metus;
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Įvadas
Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas buvo atliktas dviem variantais:
1 variantas – vertinta tik įmonės sudaromą oro taršą;
2 variantas – vertinta įmonės oro tarša kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu.
Aplinkos oro teršalų išsisklaidymo skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė
įranga.
Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2
(Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).
ADMS 4.2 modeliavimo sistema įraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį
aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui
aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“
2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200).
ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos
oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem
parametrais – ribinio sluoksnio gyliu ir Monin-Obuchov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis
meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema
gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, kvapų sklidimą, pastatų ir
sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos
šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą,
geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus.
Meteorologiniai ir reljefo duomenys naudoti skaičiavimams
Skaičiavimuose naudoti 2010-2014 m. meteorologiniai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
prie aplinkos ministerijos Vilniaus meteorologijos stoties duomenys. Dokumentas, patvirtinantis
duomenų įsigijimą iš Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos,
pateiktas 1 priede. Skaičiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir debesuotumo
vertės. Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 1 m. Aplinkos oro teršalų sklaida apskaičiuota
1,7 m aukštyje.
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1 pav. Vėjų rožė sudaryta naudojant 2010-2014 m. meteorologinius Lietuvos hidrometeorologijos
tarnybos prie aplinkos ministerijos Vilnius meteorologinės stoties duomenis.
Vertinti oro taršos šaltiniai ir teršalai
Sklaidos modeliavime vertinami taršos šaltiniai: vartai Nr. 1 (601), vartai Nr. 2 (602), pastato
vartai (603), transportas (T1-T11, mobilus taršos šaltinis). Modeliuojant vertinta, kad teršalai nuo
601, 602 ir T1-T11 šaltinių skiriasi 8 val./parą darbo dienomis, nuo šaltinio 603 – 4 val./parą darbo
dienomis. Pateiktoje ataskaitoje modeliuojami aplinkos oro teršalai: anglies monoksidas, azoto
dioksidas, geležies oksidai, kietosios dalelės KD10, kietosios dalelės KD2,5, lakieji organiniai
junginiai, mangano oksidai, sieros dioksidas. Modelio įvesties duomenys pateikiami ataskaitos 3
priede.
Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. liepos
10 d. Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui
aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3286; Žin., 2012, 13-601)
II skyriaus 8 punktą sklaidos skaičiavimo modelyje kietųjų dalelių emisijos perskaičiavimui į KD10
buvo naudotas koeficientas 0,7, o kietųjų dalelių KD10 perskaičiavimui į KD2,5 – 0,5.
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Teritorijos, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas, koordinatės
Skaičiavimai buvo atliekami 4 km pločio ir 4 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype (2 km
spinduliu aplink ūkinės veiklos objektą). Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo x koordinatės
580031-584031; y koordinatės 6054361-6058361. Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos
101 taške horizontalios ašies kryptimi ir 101 taške vertikalios ašies kryptimi (erdvinė modelio
skiriamoji apie 40 m).
Foninis aplinkos oro užterštumas
Foninis aplinkos oro užterštumas įvertintas pagal 2018-11-06 Aplinkos apsaugos agentūros
raštą Nr. (30.3)-A4(e)-2156 pateiktą 2 priede. Naudotos 2017 m. Vilniaus miesto oro taršos sklaidos
vidutinių metinių koncentracijų žemėlapiai pateikti gamta.lt svetainėje. Naudotos konkrečios
kiekvienos koordinatės koncentracijų vertės.
4 priede pateikti aplinkinių įmonių oro taršos šaltinių duomenys naudoti įvertinti aplinkos oro
užterštumui.
Oro taršos vertinimo metodikos pasirinkimas
Teršalų pažemio koncentracijos buvo vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112 „Dėl foninio
aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti
rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3286; Žin., 2012, 13-601; TAR, 2014-05-12, Nr.
5315; TAR, 2014-10-30, Nr. 15181; TAR, 2016-08-02, Nr. 21203).
Ataskaitoje vertinamos teršalų koncentracijos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglies monoksido 8 valandų slenkančio vidurkio 100-asis procentilis
Azoto dioksido 1 valandos 99,8-as procentilis
Azoto dioksido metų vidurkis
Geležies oksidų 24 valandų 100-asis procentilis
Kietųjų dalelių KD10 24 valandų 90,4-as procentilis
Kietųjų dalelių KD10 metų vidurkis
Kietųjų dalelių KD2,5 metų vidurkis
Lakiųjų organinių junginių 24 valandų 100-asis procentilis
Lakiųjų organinių junginių pusės valandos 100-asis procentilis
Mangano oksidų 24 valandų 100-asis procentilis
Mangano oksidų pusės valandos 100-asis procentilis
Sieros dioksido 1 valandos 99,7-as procentilis
Sieros dioksido 24 valandų 99,2-as procentilis
6 iš 53

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai – didžiausios teršalų
pažemio koncentracijos vertinant tik įmonės sudaromą oro taršą (I variantas)
Anglies monoksidas (CO)

2 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Anglies monoksido 8 valandų
slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio koncentracija (mg/m³).
Didžiausia 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio CO pažemio koncentracija
aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 5,55 mg/m³ (0,555 RV, kai RV = 10 mg/m³). Ši maksimali
koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus
skyriaus teritorijoje.

7 iš 53

Azoto dioksidas (NO₂)

3 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Azoto dioksido metų vidutinė
koncentracija (µg/m³).
Didžiausia metų vidutinė NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma
įmonės: 1,788 µg/m³ (0,0447 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama 82 m
atstumu šiaurės kryptimi nuo UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus
skyriaus taršos šaltinių.

8 iš 53

4 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Azoto dioksido 1 valandos 99,8-o
procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 1 valandos 99,8-o procentilio NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonės: 124,6 µg/m³ (0,623 RV, kai RV = 200 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama 82 m atstumu šiaurės kryptimi nuo UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB
„Žalvaris“ Vilniaus skyriaus taršos šaltinių.

9 iš 53

Geležies oksidai

5 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Geležies oksidų 24 valandų 100ojo procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 100-ojo procentilio geležies oksidų pažemio koncentracija aplinkinėse
teritorijose, sudaroma įmonės: 7,763 µg/m³ (0,194 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali
koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus
skyriaus teritorijoje.

10 iš 53

Kietosios dalelės KD10 (KD₁₀)

6 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kietųjų dalelių KD10 metų
vidutinė koncentracija (µg/m³).
Didžiausia metų vidutinė KD₁₀ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma
įmonės: 0,07577 µg/m³ (0,002 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama UAB
„Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus teritorijoje.

11 iš 53

7 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kietųjų dalelių KD10 24 valandų
90,4-o procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 90,4-o procentilio KD₁₀ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonės: 0,3506 µg/m³ (0,007 RV, kai RV = 50 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus
teritorijoje.

12 iš 53

Kietosios dalelės KD2,5 (KD₂,₅)

8 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kietųjų dalelių KD2,5 metų
vidutinė koncentracija (µg/m³).
Didžiausia metų vidutinė KD₂,₅ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma
įmonės: 0,04727 µg/m³ (0,002 RV, kai RV = 25 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama UAB
„Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus teritorijoje.

13 iš 53

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

9 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Lakiųjų organinių junginių pusės
valandos 100-ojo procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia pusės valandos 100-ojo procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse
teritorijose, sudaroma įmonės: 2707 µg/m³. Ši maksimali koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris
Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus teritorijoje.

14 iš 53

10 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Lakiųjų organinių junginių 24
valandų 100-ojo procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 100-ojo procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonės: 180 µg/m³. Ši maksimali koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris Waste
Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus teritorijoje.

15 iš 53

Mangano oksidai

11 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Mangano oksidų pusės valandos
100-ojo procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia pusės valandos 100-ojo procentilio mangano oksidų pažemio koncentracija
aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 3,509 µg/m³ (0,351 RV, kai RV = 10 µg/m³). Ši maksimali
koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus
skyriaus teritorijoje.

16 iš 53

12 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Mangano oksidų 24 valandų 100ojo procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 100-ojo procentilio mangano oksidų pažemio koncentracija aplinkinėse
teritorijose, sudaroma įmonės: 0,2332 µg/m³ (0,233 RV, kai RV = 1 µg/m³). Ši maksimali
koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus
skyriaus teritorijoje.

17 iš 53

Sieros dioksidas (SO₂)

13 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Sieros dioksido 24 valandų 99,2o procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 99,2-o procentilio SO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonės: 0,3775 µg/m³ (3,02e-3 RV, kai RV = 125 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus
teritorijoje.

18 iš 53

14 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Sieros dioksido 1 valandos 99,7-o
procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 1 valandos 99,7-o procentilio SO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonės: 1,382 µg/m³ (3,95e-3 RV, kai RV = 350 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus
teritorijoje.

19 iš 53

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai – didžiausios teršalų
pažemio koncentracijos vertinant įmonės oro taršą kartu su foniniu aplinkos oro
užterštumu (II variantas)
Anglies monoksidas (CO)

15 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Anglies monoksido 8 valandų
slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio koncentracija (mg/m³).
Didžiausia 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio CO pažemio koncentracija
aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 5,841 mg/m³ (0,584 RV, kai RV = 10 mg/m³). Ši
maksimali koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“
Vilniaus skyriaus teritorijoje.

20 iš 53

Azoto dioksidas (NO₂)

16 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Azoto dioksido metų vidutinė
koncentracija (µg/m³).
Didžiausia metų vidutinė NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma
įmonės: 34,63 µg/m³ (0,866 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama 2651 m
atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“
Vilniaus skyriaus taršos šaltinių.

21 iš 53

17 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Azoto dioksido 1 valandos 99,8-o
procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 1 valandos 99,8-o procentilio NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonės: 137,1 µg/m³ (0,685 RV, kai RV = 200 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama 82 m atstumu šiaurės kryptimi nuo UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB
„Žalvaris“ Vilniaus skyriaus taršos šaltinių.

22 iš 53

Geležies oksidai

18 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Geležies oksidų 24 valandų 100ojo procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 100-ojo procentilio geležies oksidų pažemio koncentracija aplinkinėse
teritorijose, sudaroma įmonės: 7,777 µg/m³ (0,194 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali
koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus
skyriaus teritorijoje.

23 iš 53

Kietosios dalelės KD10 (KD₁₀)

19 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kietųjų dalelių KD10 metų
vidutinė koncentracija (µg/m³).
Didžiausia metų vidutinė KD₁₀ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma
įmonės: 29,71 µg/m³ (0,743 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama 2651 m
atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“
Vilniaus skyriaus taršos šaltinių.

24 iš 53

20 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kietųjų dalelių KD10 24 valandų
90,4-o procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 90,4-o procentilio KD₁₀ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonės: 29,71 µg/m³ (0,594 RV, kai RV = 50 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama 2651 m atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir
UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus taršos šaltinių.

25 iš 53

Kietosios dalelės KD2,5 (KD₂,₅)

21 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kietųjų dalelių KD2,5 metų
vidutinė koncentracija (µg/m³).
Didžiausia metų vidutinė KD₂,₅ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma
įmonės: 17,92 µg/m³ (0,717 RV, kai RV = 25 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama 2704 m
atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“
Vilniaus skyriaus taršos šaltinių.

26 iš 53

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

22 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Lakiųjų organinių junginių pusės
valandos 100-ojo procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia pusės valandos 100-ojo procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse
teritorijose, sudaroma įmonės: 2725 µg/m³. Ši maksimali koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris
Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus teritorijoje.

27 iš 53

23 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Lakiųjų organinių junginių 24
valandų 100-ojo procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 100-ojo procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonės: 197,2 µg/m³. Ši maksimali koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris Waste
Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus teritorijoje.

28 iš 53

Mangano oksidai

24 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Mangano oksidų pusės valandos
100-ojo procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia pusės valandos 100-ojo procentilio mangano oksidų pažemio koncentracija
aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 3,51 µg/m³ (0,351 RV, kai RV = 10 µg/m³). Ši maksimali
koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus
skyriaus teritorijoje.

29 iš 53

25 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Mangano oksidų 24 valandų 100ojo procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 100-ojo procentilio mangano oksidų pažemio koncentracija aplinkinėse
teritorijose, sudaroma įmonės: 0,2343 µg/m³ (0,234 RV, kai RV = 1 µg/m³). Ši maksimali
koncentracija pasiekiama UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus
skyriaus teritorijoje.

30 iš 53

Sieros dioksidas (SO₂)

26 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Sieros dioksido 24 valandų 99,2o procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 99,2-o procentilio SO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonės: 5,092 µg/m³ (0,0407 RV, kai RV = 125 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama 2118 m atstumu šiaurės kryptimi nuo UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB
„Žalvaris“ Vilniaus skyriaus taršos šaltinių.

31 iš 53

27 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Sieros dioksido 1 valandos 99,7-o
procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 1 valandos 99,7-o procentilio SO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonės: 5,094 µg/m³ (0,0146 RV, kai RV = 350 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama 2118 m atstumu šiaurės kryptimi nuo UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB
„Žalvaris“ Vilniaus skyriaus taršos šaltinių.

32 iš 53

Apibendrinimas
Žemiau pateikta lentelė apibendrina UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB
„Žalvaris“ Vilniaus skyriaus ūkinės veiklos metu išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus
pateiktus 2-27 paveiksluose.
Tik įmonės tarša (1 var.)
Teršalas ir skaičiuotinas
laikotarpis

Ribinė vertė
[1], [2]

CO 8 valandų slenkančio
vidurkio 100-asis
procentilis

Kartu su foniniu užterštumu (2 var.)

Didžiausia
koncentracija

Koncentracija,
ribinės vertės
dalimis

Didžiausia
koncentracija

Koncentracija,
ribinės vertės
dalimis

10 mg/m³

5,55 mg/m³

0,555

5,841 mg/m³

0,584

Geležies oksidų 24
valandų 100-asis
procentilis

40 µg/m³

7,763 µg/m³

0,194

7,777 µg/m³

0,194

Mangano oksidų pusės
valandos 100-asis
procentilis

10 µg/m³

3,509 µg/m³

0,351

3,51 µg/m³

0,351

Mangano oksidų 24
valandų 100-asis
procentilis

1 µg/m³

0,2332 µg/m³

0,233

0,2343 µg/m³

0,234

NO₂ metų vidurkis

40 µg/m³

1,788 µg/m³

0,0447

34,63 µg/m³

0,866

NO₂ 1 valandos 99,8-as
procentilis

200 µg/m³

124,6 µg/m³

0,623

137,1 µg/m³

0,685

KD₁₀ metų vidurkis

40 µg/m³

0,07577
µg/m³

1,89e-3

29,71 µg/m³

0,743

KD₁₀ 24 valandų 90,4-as
procentilis

50 µg/m³

0,3506 µg/m³

7,01e-3

29,71 µg/m³

0,594

KD₂,₅ metų vidurkis

25 µg/m³

0,04727
µg/m³

1,89e-3

17,92 µg/m³

0,717

SO₂ 24 valandų 99,2-as
procentilis

125 µg/m³

0,3775 µg/m³

3,02e-3

5,092 µg/m³

0,0407

SO₂ 1 valandos 99,7-as
procentilis

350 µg/m³

1,382 µg/m³

3,95e-3

5,094 µg/m³

0,0146

LOJ pusės valandos 100asis procentilis

nenustatyta*

2707 µg/m³

-

2725 µg/m³

-

LOJ 24 valandų 100-asis
procentilis

nenustatyta*

180 µg/m³

-

197,2 µg/m³

-

* Lakiųjų organinių junginių mišiniams pagal Europos sąjungos kriterijus ir pagal nacionalinius kriterijus nenustatytos
ribinės vertės [1], [2].

33 iš 53

Anglies monoksido 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio didžiausia koncentracija
5,55 mg/m³ be foninės taršos sudaro 0,555 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,584 ribinės vertės
(5,841 mg/m³).
Geležies oksidų 24 valandų 100-ojo procentilio didžiausia koncentracija 7,763 µg/m³ be
foninės taršos sudaro 0,194 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,194 ribinės vertės (7,777 µg/m³).
Mangano oksidų pusės valandos 100-ojo procentilio didžiausia koncentracija 3,509 µg/m³ be
foninės taršos sudaro 0,351 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,351 ribinės vertės (3,51 µg/m³).
Mangano oksidų 24 valandų 100-ojo procentilio didžiausia koncentracija 0,2332 µg/m³ be foninės
taršos sudaro 0,233 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,234 ribinės vertės (0,2343 µg/m³).
Azoto dioksido metų vidutinė didžiausia koncentracija 1,788 µg/m³ be foninės taršos sudaro
0,0447 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,866 ribinės vertės (34,63 µg/m³). Azoto dioksido 1 valandos
99,8-o procentilio didžiausia koncentracija 124,6 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,623 ribinės vertės.
Su fonine tarša – 0,685 ribinės vertės (137,1 µg/m³).
Kietųjų dalelių KD10 metų vidutinė didžiausia koncentracija 0,07577 µg/m³ be foninės taršos
sudaro 1,89e-3 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,743 ribinės vertės (29,71 µg/m³). Kietųjų dalelių
KD10 24 valandų 90,4-o procentilio didžiausia koncentracija 0,3506 µg/m³ be foninės taršos sudaro
7,01e-3 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,594 ribinės vertės (29,71 µg/m³).
Kietųjų dalelių KD2,5 metų vidutinė didžiausia koncentracija 0,04727 µg/m³ be foninės taršos
sudaro 1,89e-3 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,717 ribinės vertės (17,92 µg/m³).
Sieros dioksido 24 valandų 99,2-o procentilio didžiausia koncentracija 0,3775 µg/m³ be foninės
taršos sudaro 3,02e-3 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,0407 ribinės vertės (5,092 µg/m³). Sieros
dioksido 1 valandos 99,7-o procentilio didžiausia koncentracija 1,382 µg/m³ be foninės taršos sudaro
3,95e-3 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,0146 ribinės vertės (5,094 µg/m³).
Lakiųjų organinių junginių pusės valandos 100-ojo procentilio didžiausia koncentracija be
foninės taršos – 2707 µg/m³. Su fonine tarša – 2725 µg/m³. Lakiųjų organinių junginių 24 valandų
100-ojo procentilio didžiausia koncentracija be foninės taršos – 180 µg/m³. Su fonine tarša –
197,2 µg/m³.
Aplink UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrių
susidaranti oro tarša neviršija ribinių verčių nustatytų pagal Europos sąjungos ir nacionalinius
kriterijus [1], [2].
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Normatyviniai dokumentai
1. „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir
teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos
oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin. 2000, Nr. 100-3185; Žin. 2007, Nr. 67-2627; Žin. 2008,
Nr. 70-2688)
2. „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin. 2001, Nr. 106-3827;
Žin. 2010, Nr. 2-87; Žin. 2010, Nr. 82-4364; TAR, 2014-03-13, Nr. 3015; TAR, 2015-04-07, Nr.
5317; TAR, 2016-02-05, Nr. 2397; TAR, 2017-07-12, Nr. 12015)
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1 priedas
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2 priedas

37 iš 53

38 iš 53

3 priedas
Duomenų šaltinis
Taršos šaltinių fiziniai duomenys ir tarša buvo pateikta užsakovo. Dokumento kopija pateikta
5 priede.
Taršos šaltinių darbo laiko profiliai
Modeliuojant vertinta, kad teršalai nuo 601, 602 ir T1-T11 šaltinių skiriasi 8 val./parą darbo
dienomis, nuo šaltinio 603 – 4 val./parą darbo dienomis.
Ploto taršos šaltinių fiziniai duomenys
Šaltinis

Aukštis, m

Koordinatės (X, Y)

Srauto greitis, m/s

Temperatūra, °С

601

4

582062, 6056356; 582062, 6056352;
582058, 6056352; 582058, 6056356

0,41

17

602

4

582062, 6056356; 582062, 6056352;
582058, 6056352; 582058, 6056356

0,41

17

603

4

582052, 6056365; 582052, 6056361;
582048, 6056361; 582048, 6056365

0,77

17

Linijinių taršos šaltinių fiziniai duomenys
Šaltinis

Aukštis, m

Koordinatės (X, Y)

Srauto greitis, m/s

Temperatūra, °С

T1

0,5

581783, 6056412; 582295, 6056478

1

aplinkos

T2

0,5

582014, 6056441; 582018, 6056403

1

aplinkos

T3

0,5

582018, 6056403; 582051, 6056387

1

aplinkos

T4

0,5

582051, 6056387; 582053, 6056363

1

aplinkos

T5

0,5

582053, 6056363; 582048, 6056361

1

aplinkos

T6

0,5

582018, 6056403; 582008, 6056363

1

aplinkos

T7

0,5

582008, 6056363; 582005, 6056342

1

aplinkos

T8

0,5

582005, 6056342; 582005, 6056317

1

aplinkos

T9

0,5

582005, 6056317; 582009, 6056305

1

aplinkos

T10

0,5

582009, 6056305; 582034, 6056305

1

aplinkos

T11

0,5

582034, 6056305; 582033, 6056316

1

aplinkos

Šaltinių išmetami teršalai
Šaltinis

Teršalo pavadinimas

Vnt.

Teršalo kiekis

601

Anglies monoksidas

g/s/m²

0,01041
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Šaltinis

Teršalo pavadinimas

Vnt.

Teršalo kiekis

601

Kietosios dalelės KD10

g/s/m²

5,156e-5

601

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m²

2,578e-5

601

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m²

1,688e-3

601

Mangano oksidai

g/s/m²

2,188e-6

601

Sieros dioksidas

g/s/m²

2,188e-5

601

Azoto oksidai

g/s/m²

6,281e-4

601

Geležies oksidai

g/s/m²

7,281e-5

602

Anglies monoksidas

g/s/m²

0,01041

602

Kietosios dalelės KD10

g/s/m²

5,156e-5

602

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m²

2,578e-5

602

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m²

1,688e-3

602

Mangano oksidai

g/s/m²

2,188e-6

602

Sieros dioksidas

g/s/m²

2,188e-5

602

Geležies oksidai

g/s/m²

7,281e-5

602

Azoto oksidai

g/s/m²

6,281e-4

603

Anglies monoksidas

g/s/m²

4,825e-3

603

Kietosios dalelės KD10

g/s/m²

1,063e-4

603

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m²

5,313e-5

603

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m²

1,656e-3

603

Mangano oksidai

g/s/m²

3,125e-6

603

Sieros dioksidas

g/s/m²

3,750e-5

603

Geležies oksidai

g/s/m²

1,000e-4

603

Azoto oksidai

g/s/m²

1,244e-3

T1

Anglies monoksidas

g/s/m

3,420e-5

T1

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m

4,800e-6

T1

Kietosios dalelės KD10

g/s/m

6,300e-7

T1

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m

4,410e-7

T1

Azoto oksidai

g/s/m

2,860e-5

T2

Anglies monoksidas

g/s/m

3,420e-5

T2

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m

4,800e-6

T2

Kietosios dalelės KD10

g/s/m

6,300e-7

T2

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m

4,410e-7

T2

Azoto oksidai

g/s/m

2,860e-5
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Šaltinis

Teršalo pavadinimas

Vnt.

Teršalo kiekis

T3

Anglies monoksidas

g/s/m

2,900e-6

T3

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m

4,200e-7

T3

Kietosios dalelės KD10

g/s/m

6,300e-8

T3

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m

4,410e-8

T3

Azoto oksidai

g/s/m

2,800e-6

T4

Anglies monoksidas

g/s/m

2,900e-6

T4

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m

4,200e-7

T4

Kietosios dalelės KD10

g/s/m

6,300e-8

T4

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m

4,410e-8

T4

Azoto oksidai

g/s/m

2,800e-6

T5

Anglies monoksidas

g/s/m

2,900e-6

T5

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m

4,200e-7

T5

Kietosios dalelės KD10

g/s/m

6,300e-8

T5

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m

4,410e-8

T5

Azoto oksidai

g/s/m

2,800e-6

T6

Anglies monoksidas

g/s/m

1,420e-5

T6

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m

1,990e-6

T6

Kietosios dalelės KD10

g/s/m

2,660e-7

T6

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m

1,862e-7

T6

Azoto oksidai

g/s/m

1,160e-5

T7

Anglies monoksidas

g/s/m

1,420e-5

T7

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m

1,990e-6

T7

Kietosios dalelės KD10

g/s/m

2,660e-7

T7

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m

1,862e-7

T7

Azoto oksidai

g/s/m

1,160e-5

T8

Anglies monoksidas

g/s/m

1,420e-5

T8

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m

1,990e-6

T8

Kietosios dalelės KD10

g/s/m

2,660e-7

T8

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m

1,862e-7

T8

Azoto oksidai

g/s/m

1,160e-5

T9

Anglies monoksidas

g/s/m

1,420e-5

T9

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m

1,990e-6

T9

Kietosios dalelės KD10

g/s/m

2,660e-7
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Šaltinis

Teršalo pavadinimas

Vnt.

Teršalo kiekis

T9

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m

1,862e-7

T9

Azoto oksidai

g/s/m

1,160e-5

T10

Anglies monoksidas

g/s/m

1,420e-5

T10

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m

1,990e-6

T10

Kietosios dalelės KD10

g/s/m

2,660e-7

T10

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m

1,862e-7

T10

Azoto oksidai

g/s/m

1,160e-5

T11

Anglies monoksidas

g/s/m

1,420e-5

T11

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m

1,990e-6

T11

Kietosios dalelės KD10

g/s/m

2,660e-7

T11

Kietosios dalelės KD2,5

g/s/m

1,862e-7

T11

Azoto oksidai

g/s/m

1,160e-5
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4 priedas
Duomenų šaltinis
Taršos

šaltinių

fiziniai

duomenys

ir

tarša

paimta

iš

AAA

2018-11-06

rašto

Nr. (30.3)-A4(e)-2156 priedų.
Taškinių taršos šaltinių fiziniai duomenys
Įmonė

Šaltinis

Aukštis, m

Koordinatės (X, Y)

Išmetimo
angos
matmenys, m

VĮ Tarptautinis
Vilniaus oro uostas

002

3,5

582552, 6056697

0,2

7,96

17

VĮ Tarptautinis
Vilniaus oro uostas

608

10

582552, 6056697

0,5

5

17

VĮ Tarptautinis
Vilniaus oro uostas

604

10

582501, 6056656

0,5

5

14

VĮ Tarptautinis
Vilniaus oro uostas

605

10

582792, 6056575

0,5

5

14

VĮ Tarptautinis
Vilniaus oro uostas

607

10

582695, 6056436

0,5

5

14

VĮ Tarptautinis
Vilniaus oro uostas

606

10

582720, 6056633

0,5

5

14

UAB „Staticus“

006

3,5

581538, 6056202

0,31

5

aplinkos

UAB „Freor LT“

001

13,5

581262, 6055916

0,3

10,4

42

UAB „Freor LT“

003

13,5

581253, 6055862

0,25

6,1

127,2

UAB „Freor LT“

004

13,5

581242, 6055852

0,25

6,1

127,2

UAB „Freor LT“

602

10

581217, 6055907

0,5

5

18

UAB „Freor LT“

603

10

581219, 6055886

0,5

5

18

UAB „Freor LT“

605

10

581209, 6055876

0,5

5

18

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

003

11

582013, 6057336

0,27

30

5

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

004

10,3

582019, 6057339

0,8

8

27

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

005

11

582011, 6057348

0,65

16

22

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

007

9,35

582011, 6057342

0,69

10

26

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

008

8

582027, 6057343

0,62

30

27

Srauto greitis,
m/s

Temperatūra,
°С
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Įmonė

Šaltinis

Aukštis, m

Koordinatės (X, Y)

Išmetimo
angos
matmenys, m

Srauto greitis,
m/s

Temperatūra,
°С

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

010

7

582022, 6057343

0,32

28

3

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

011

7

582020, 6057334

0,32

28

10

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

013

5,5

582034, 6057326

0,4

30

27

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

015

9,7

582026, 6057430

0,63

12

33

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

017

12

582027, 6057424

0,63

30

10

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

019

12

582029, 6057417

0,63

16

27

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

024

6,5

582083, 6057386

0,4

8

aplinkos

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

028

8,3

582071, 6057366

0,2

2

115

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

030

8,2

582075, 6057369

0,2

2

122

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

036

3,6

582059, 6057348

0,26

12,4

24

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

042

5,4

582034, 6057348

0,81

30

27

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

044

5,3

582051, 6057347

0,79

28

6

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

045

4

582028, 6057436

0,2

11

32

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

046

10

582035, 6057430

0,8

16

31

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

050

7,2

582070, 6057391

0,25

16,4

24

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

051

14

582013, 6057392

0,3

5

41

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

052

10

582012, 6057382

0,25

8

28

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

053

10

582008, 6057380

0,25

13

26

UAB „IDW Metalas
ir mediena“

054

10

582008, 6057386

0,25

23

32
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Ploto taršos šaltinių fiziniai duomenys
Įmonė

Šaltinis

Aukštis, m

Koordinatės (X, Y)

Srauto greitis,
m/s

Temperatūra, °С

UAB „IDW
Metalas ir
mediena“

601

10

581918, 6057424; 582081, 6057442;
582099, 6057303; 581934, 6057388

5

aplinkos

UAB „IDW
Metalas ir
mediena“

602

10

581918, 6057424; 582081, 6057442;
582099, 6057303; 581934, 6057388

5

aplinkos

Šaltinių išmetami teršalai
Įmonė

Šaltinis

Teršalo pavadinimas

Vnt.

Teršalo kiekis

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

002

Geležies oksidai

g/s

4,200e-4

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

002

Mangano oksidai

g/s

4,000e-5

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

608

Geležies oksidai

g/s

0,02777

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

608

Mangano oksidai

g/s

7,900e-4

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

604

Lakieji organiniai junginiai

g/s

7,300e-4

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

605

Lakieji organiniai junginiai

g/s

0,2938

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

607

Lakieji organiniai junginiai

g/s

7,770e-3

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

606

Lakieji organiniai junginiai

g/s

9,700e-3

UAB „Staticus“

006

Geležies oksidai

g/s

0,1496

UAB „Staticus“

006

Mangano oksidai

g/s

0,01100

UAB „Freor LT“

001

Lakieji organiniai junginiai

g/s

1,470e-3

UAB „Freor LT“

003

Lakieji organiniai junginiai

g/s

5,300e-4

UAB „Freor LT“

004

Lakieji organiniai junginiai

g/s

5,300e-4

UAB „Freor LT“

602

Lakieji organiniai junginiai

g/s

0,3539

UAB „Freor LT“

603

Lakieji organiniai junginiai

g/s

0,07613

UAB „Freor LT“

605

Lakieji organiniai junginiai

g/s

0,01030

UAB „IDW Metalas ir mediena“

003

Lakieji organiniai junginiai

g/s

6,210e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

004

Lakieji organiniai junginiai

g/s

3,880e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

005

Lakieji organiniai junginiai

g/s

7,490e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

007

Lakieji organiniai junginiai

g/s

6,400e-4

UAB „IDW Metalas ir mediena“

008

Lakieji organiniai junginiai

g/s

6,660e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

010

Lakieji organiniai junginiai

g/s

1,860e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

011

Lakieji organiniai junginiai

g/s

1,870e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

013

Lakieji organiniai junginiai

g/s

4,590e-3
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Įmonė

Šaltinis

Teršalo pavadinimas

Vnt.

Teršalo kiekis

UAB „IDW Metalas ir mediena“

015

Lakieji organiniai junginiai

g/s

6,950e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

017

Lakieji organiniai junginiai

g/s

0,01203

UAB „IDW Metalas ir mediena“

019

Lakieji organiniai junginiai

g/s

8,040e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

024

Lakieji organiniai junginiai

g/s

2,370e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

028

Lakieji organiniai junginiai

g/s

1,310e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

030

Lakieji organiniai junginiai

g/s

1,310e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

036

Lakieji organiniai junginiai

g/s

0,03650

UAB „IDW Metalas ir mediena“

042

Lakieji organiniai junginiai

g/s

1,220e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

044

Lakieji organiniai junginiai

g/s

1,490e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

045

Lakieji organiniai junginiai

g/s

3,200e-4

UAB „IDW Metalas ir mediena“

046

Lakieji organiniai junginiai

g/s

4,470e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

050

Lakieji organiniai junginiai

g/s

0,02482

UAB „IDW Metalas ir mediena“

051

Lakieji organiniai junginiai

g/s

7,000e-5

UAB „IDW Metalas ir mediena“

052

Lakieji organiniai junginiai

g/s

9,400e-4

UAB „IDW Metalas ir mediena“

053

Lakieji organiniai junginiai

g/s

9,400e-4

UAB „IDW Metalas ir mediena“

054

Lakieji organiniai junginiai

g/s

2,220e-3

UAB „IDW Metalas ir mediena“

601

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m²

6,458e-7

UAB „IDW Metalas ir mediena“

602

Lakieji organiniai junginiai

g/s/m²

6,458e-7

46 iš 53

5 priedas

47 iš 53

48 iš 53

49 iš 53

50 iš 53

51 iš 53

52 iš 53

53 iš 53

