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Užsakovas

„
„Lietuvos
en
nergija“, UAB

Sutarrties numeris

M
MIS-2014-12
20

Projeekto numeriis

-

Pavadinimas

V
Vilniaus
kog
generacinės jėgainės po
oveikio aplin
nkai vertinim
mas

Ataskkaitos tipas

P program
PAV
ma

Anottacija

Vilniaus mieesto centralizuoto šilum
V
mos tiekimo
o sistemoje papildomaai
įrengiamų biokuro irr (ar) kom
munalinių atliekų ko
ogeneracinių
ų
įrenginių, kurių
k
elektrinė galia iki 145 MW,
M
poveikkio aplinkaai
v
vertinimo
programa reengiama vad
dovaujantis LR planuojamos ūkinės
v
veiklos
pove
eikio aplinkkai vertinimo
o įstatymu (1996-08-15
5 Nr. I-1495
5,
a
aktuali
redakkcija 2013-06
6-27) ir 2005
5 m. gruodžio 23 d. aplin
nkos ministro
o
įsakymu Nr. D1-636 patvvirtintais „Poveikio aplinkkai vertinimo
o programos
ir ataskaitos rengimo nuostatais“ (Žin., 2006, Nr.6
6-225).

Versiijos numeriss

2

Projeekto vadovaas

UAB "Teisingi energ
U
getikos sprrendimai" vykdančioji direktorė
ė
Inga Valuntiienė

Puslapių skaiččius

Leidimo daata

2015
5 m. balandžio 13 d.

V „Pajūrio tyrimų ir plaanavimo insstitutas“ Feliksas Anusaauskas
VšĮ
Reng
gėjai

U "Teising
UAB
gi energetikkos sprendim
mai",
V „Pajūrio tyrimų ir plaanavimo insstitutas“
VšĮ

Tvirtiina

V „Pajūrio tyrimų ir plaanavimo insstitutas“
VšĮ
D
Direktorius
F
Feliksas
Anu
usauskas

85
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POVE
EIKIO APLIN
NKAI VERTIN
NIMO PROG
GRAMĄ PAR
RENGĖ:

Reng
gėjas
Felikssas Anusauskas

Konta
aktai
VšĮ PTTPI
Tel. 8 46
4 398835
El. pašštas: anfelix5
56@gmail.co
om

gti skyriai
Pareng
Projektto vadovas
8

Rosita Milerienė

VšĮ PTTPI
Tel. 8 46
4 398848
El. pašštas: rosita@corpi.lt
UAB „TTeisingi energetikos
sprend
dimai“
Tel.: 8 655 70743
El. pašštas: inga@tees.lt
UAB „TTeisingi energetikos
sprend
dimai“
Tel.: 8 612 99992
El. pašštas: robertas@tes.lt
VšĮ PTTPI
Tel. 8 46
4 398835
El. pašštas:
ausra.kungiene@ccorpi.lt
VšĮ PTTPI
Tel. 8 46
4 398835
El. pašštas:
dariuss.pavolis@gm
mail.com

Visi

Inga Valuntienė

Robeertas Puodžiu
us

Aušraa Kungienė

Dariu
us Pavolis

Arūnas Balčiūnass

Parašas

2, 4

2, 4

6.7, 6.9
9

6.2, 8

VšĮ PTTPI
6.6, 6.7
7
Tel. 8 46
4 398848
El. pašštas:
arunas.balciunas@
@corpi.lt
Raimonda
VšĮ PTTPI
6
6.5, 6.6
Kybraancienė
Tel. 8 46
4 398842
El. pašštas:
raimonda.kybrancciene@corpi.lt
Dominykas Preib
bys VšĮ PT
Grafinėė
TPI
inform
macija
Tel. 8 46 398842
El. pašštas:
domin
nykas.preibyys@corpi.lt
PAV p
programos rengėjų
r
kvalifikacijos dokumentų ko
opijos pateikkiamos 3 prieede.
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1 prieedas. VĮ „Registrų centrras“ Nekilno
ojamojo turtto registrų centrinio duo
omenų ban
nko išrašas
2 prieedas. Skelbiimai visuom
menei apie parengtą
p
PA
AV programąą
3 prieedas. PAV programos
p
reengėjų kvallifikacijos do
okumentų kopijos
k
4 prieedas. Visuom
menės pastabos ir pasiūlymai, jų re
egistracija
5 prieedas. PAV programos
p
d
derinimo
su PAV subjekktais dokumentai
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LEN
NTELIŲ SĄRAŠA
S
AS
4.1 leentelė. Atliekkų deginimo
o GPGB .......................................................................................................................................... 18

PAV
VEIKSLŲ
Ų SĄRAŠŠAS
3.1 pav. Analizuo
ojama planuo
ojamos ūkinės veiklos viieta. ............................................................................................... 12
ojamo sklypo
o dalies išsidėstymas Viln
niaus miesto
o bendrojo plano
p
iki 2015
5 m. pagrind
dinio
3.2 pav. Analizuo
nių atžvilgiu. ...................................................................................................................................................... 13
brėžinio sprendin
mos ir NATUR
RA 2000 terittorijos. .......................................................................................... 14
3.3 pav. Artimiausios saugom
ertybės. ................................................................................................................. 15
3.4 pav. Artimiausios kultūros paveldo ve
moji aplinka. ................................................................................................................................ 16
3.5 pav. Artimiausia gyvenam

SAN
NTRUMPOS
Santrumpa
a

Paaišškinimas

AEI

Atsinaaujinantys energijos išteekliai

BAST

Buveinių apsaugaai svarbi terittorija

BP

Bendrrasis planas

CHP

Kogen
neracinė jėg
gainė, kuriojee elektros en
nergijos gam
mybos metu susidaranti
s
šilumo
os energija yra
y naudingaai panaudojama perduo
odant į centralizuoto
šilumo
os tiekimo tiinklus (angl. combined heat
h
and pow
wer plant).

CŠT

Centralizuotas šilu
umos tiekim
mas

DKE

Dūmų
ų kondensaccinis ekonom
maizeris

EK

Europ
pos Komisija

ES

Europ
pos Sąjunga

GPGB

Geriau
usi prienamii gamybos būdai
b

PAV

Poveikio aplinkai vertinimas

PŪV

Planuojama ūkinė
ė veikla

SAZ

Sanitaarinė apsaug
gos zona

ŠESD

Šiltnamio efektą sukeliančios
s
dujos
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Įvadas
s
„Lietuvos energija“, UAB, veikdama kaaip paskirtassis vykdytojjas pagal 20
014 m. Lietu
uvos Respu
ublikos
Vyriaausybės „Dė
ėl Vilniaus ir Kauno miestų cen
ntralizuoto šilumos tie
ekimo ūkio
o modernizavimo
įreng
giant vietinius ir atsin
naujinančiuss energijos išteklius naudojančia
n
as kogeneracines elekktrines
projeektų pripažžinimo valsttybei svarb
biais ekono
ominiais pro
ojektais“ Nrr. 486 (toliau – Nutarimas)
įgyveendina Vilniiaus miesto
o centralizuo
oto šilumos tiekimo ūkkio moderniizavimo įren
ngiant vietinius ir
atsinaujinančiuss energijos iššteklius nau
udosiančios kogeneraciinės jėgainė
ės projektą.
Nutaarimo priedo
o 1 dalyje numatyta,
n
kad
k „<...> reenovuojantt esamus ko
ogeneracinius pajėgum
mus ar
stataant naujus, Vilniaus
V
cen
ntralizuoto šilumos
š
tiekkimo sistemoje papildo
omai įrengiaami biokuro
o ir (ar)
komu
unalinių atliekų kogeneraciniai įre
enginiai, kurrių papildom
mų įrenginių elektrinė galia iki 14
45 MW
Vilniaaus mieste <...>“.
Vilniaaus kogene
eracinės jėgainės pro
ojektas atitiinka Europos Sąjungo
os direktyvvų nuostataas dėl
atsinaujinančių išteklių panaudojim
p
mo (direktyyva 2009/2
28/EB), išm
metamų te
eršalų (dire
ektyva
2010
0/75/EB), ko
ogeneracijo
os naudojim
mo (direktyyva 2004/8
8/EB), atliekkų panaudojimo (dire
ektyva
2008
8/98/EB) ir ktt.
Planu
uojama ūkinė veikla (ttoliau PŪV)) – Vilniaus kogeneraccinė jėgainė
ė - atitinka Lietuvos ateities
energ
getikos sekktoriaus viziją, strategiinius tiksluss bei uždavvinius, išdėstytus Lietu
uvos Respu
ublikos
Seim
mo 2012 m.. birželio 26 d. nutariimu Nr. X-2133 (Žin., 2012, Nr. 80-4149) „Dėl
„
nacion
nalinės
energ
getinės nep
priklausomyybės strategijos patvirtin
nimo“ patviirtintoje straategijoje.
Planu
uojamai Viilniaus kog
generacinei jėgainei pradedamo
p
os poveikio
o aplinkai vertinimo (PAV)
proce
edūros – paarengta PAV
V programa. PAV prograamos rengim
mo pagrindiniai tikslai:
‐ nusstatyti planu
uojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos turinį ir apimtis;

- užtikrinti, kad PAV ataskaaitoje būtų išsamiai išn
nagrinėtas galimas
g
reikkšmingas po
oveikis aplin
nkai ir
būtų
ų pateikta in
nformacija, reikalinga priimti
p
spre
endimą dėl planuojam
mos ūkinės veiklos
v
galim
mybių
nagrinėjamoje teritorijoje;
- numatyti neig
giamo pove
eikio prevencijos ir su
umažinimo ar kompen
nsacinių priemonių taaikymą
anksttyvojo veiklos planavim
mo metu;
- num
matyti, kokie
e metodai b
bus taikomi planuojamos ūkinės ve
eiklos poveikiui aplinkaai prognozu
uoti, jo
svarb
bai nustatyti ir įvertinti.
PAV programa parengta
p
vaadovaujantiis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai verttinimo
27) ir 2005 m. gruodžio 23 d. ap
plinkos
įstatyymu (1996--08-15 Nr. I--1495, aktuali redakcija 2013-06-2
minisstro įsakym
mu Nr. D1-6
636 patvirtintais „Poveikio aplinkai vertinim
mo program
mos ir atasskaitos
rengimo nuostaatais“ (Žin., 2006, Nr.6-225) bei įve
ertinus plan
nuojamos ūkinės
ū
veiklos (toliau – PŪV)
specifiką.
v
įsstatymo 5 straipsniu Viilniaus
Remiiantis LR Plaanuojamos ūkinės veikklos poveikio aplinkai vertinimo
kogeeneracinės jė
ėgainės povveikio aplinkkai vertinim
mo subjektai,, yra:
-

Vilniaus miesto savivvaldybės ad
dministracijaa,
Vilniaus visuomenės
v
s sveikatos centras,
c
Kultūros paveldo de
epartamento
o prie Kultūros ministerijos Vilniau
us teritoriniss padalinys,
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Vilniaus apskrities priešgaisrinė
ė gelbėjimo valdyba.

Atsakkinga instittucija, kuri priims spre
endimą dėl ūkinės ve
eiklos galim
mybių – Ap
plinkos apsaugos
agen
ntūra.
Visuo
omenė apie
e parengtą PAV prograamą informu
uojama vad
dovaujantis Visuomenė
ės informavvimo ir
dalyvvavimo plan
nuojamos ūkinės
ū
veikllos poveikio
o aplinkai vertinimo
v
procese
p
tvarrkos aprašu
u (Žin.,
2005
5, Nr. 93-347
72).
Šiojee PAV prograamoje pateikiami PŪV techniniai parametrai
p
y prelimin
yra
narūs ir gali būti koregu
uojami
PAV aataskaitos rengimo me
etu.
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1 Bendrieji duo
omeny
ys
1.1 Planu
uojamos
s ūkinės veiklo
os organizatorius (užs
sakovas
s)
Pavadinimas

„Lietuvos energija“,
e
UA
AB

Adreesas

Žvejų g. 14
4, LT-09310 Vilnius
V

Konttaktinis asmuo

Vigilija Cidzzikienė

Teleffonas, faksass

tel.: (8 672)) 222 45, fakks.: (8 5) 278 2115

El. paaštas

vigilija.cidzzikiene@vaee.lt

1.2
2 Planu
uojamos
s ūkinė
ės veiklos pov
veikio aplinkai
a
vertinimo
dokumentų rengėja
as

PAV d
dokumentų
ų rengėjas:
Pavadinimas

„Pajūrio tyrrimų ir planavimo instittutas“, VšĮ

Adreesas

V. Berbomo
o g. 10, 206 kb., LT-9229
94, Klaipėdaa

Konttaktinis asmuo

Feliksas An
nusauskas

Teleffonas, faksass

Tel. (8 46) 398835,
3
(8-4
46) 398848, faks. (8 46) 390818
3

El. paaštas

info@corpii.lt

Technologiniai sprendiniai:
s
Pavadinimas

„Teisingi en
nergetikos sprendimai“
s
“, UAB

Adreesas

Kęstučio 4,, LT-08117, V
Vilnius

Konttaktinis asmuo

Inga Valuntienė

Teleffonas, faksass

tel.: 8 655 70743
7

El. paaštas

inga@tes.ltt
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2 Inform
macija apie
a
planuoja
amą ūk
kinę ve
eiklą
„Lietuvos energ
gija“, UAB Vilniaus miesto
m
cen
ntralizuoto šilumos tiekimo sisttemoje plaanuoja
papilldomai įrengti biokuro ir (ar) komu
unalinių atliiekų kogene
eracinę jėgaainę, kurios elektrinė gaalia iki
145 M
MW.

Plan
nuojama
a ūkinė veikla
v
ir projekto
p
o svarba
EK ko
omunikate „2020
„
m. Ko
onkurencing
gos, darnioss ir saugios energetikoss strategija““ (COM(2010
0)639)
(toliaau – EK kom
munikatas) numatyta iki 2020 m. 20 proc. su
umažinti ŠEESD kiekį, 20
2 proc. pad
didinti
o CHP
naud
dojamų AIE dalį bei 20 proc.
p
padidinti energijo
os vartojimo
o efektyvum
mą. Didelio naudingum
n
skatinimas centralizuotam šildymui ir vėsinimui yra vienas iš EK komu
unikate suplanuotų veiiksmų,
prisid
dedančių prie
p
energettinio efektyyvumo didiinimo. Paskkesniame EK
E komunikkate „Energ
getikos
veikssmų planas iki 2050 m.“ (COM(201
11)0885 ide
entifikuoti spręstini užd
daviniai ir nagrinėjami būdai
įgyveendinti šiuo
os užsibrėžžtus tikslus,, vienas jų
ų - būtinasis energetikos sistemos pertvarkkymas
didin
nant AIE ir viietoje gamin
namos enerrgijos ištekliių naudojim
mą centralizu
uoto šildymo sistemose
e.
Direkktyvoje 2012/27/ES did
delio naudin
ngumo CHP
P ir centraliizuotas šilumos tiekimas išskiriam
mi kaip
neišn
naudotos pirminės
p
en
nergijos tau
upymo prie
emonės, ku
urių galimyb
bių išsamų vertinimą buvo
įpareeigota atlikti kiekviena valstybė
v
narė. Atliekant tokį vertin
nimą Lietuvo
oje 2014 m. buvo suforrmuoti
Energ
getikos min
nisterijos paasiūlymai, ku
urie buvo in
ntegruoti į Nacionalinė
N
ės šilumos ūkio
ū
plėtros 20142020
0 metų prog
gramos proje
ektą (toliau NŠŪPP).
NŠŪP
PP numatyta, kad vie
etinės konkkurencingoss elektros energijos
e
g
gamybos
ap
pimties skaatinant
didellio nauding
gumo CHP uždavinys Vilniaus
V
mieste bus sp
prendžiamaas renovuojjant esamus CHP
pajėg
gumus ar sttatant nauju
us, kurie užttikrins, kad Vilniaus CŠTT sistemoje
e papildomaai būtų įrengta iki
145 M
MW elektrin
nės galios biokuro ir (ar)) komunalin
nių atliekų CHP
C įrenginių.
„Lietuvos energija“, UAB, veikdama kaaip paskirtassis vykdytojjas pagal 20
014 m. Lietu
uvos Respu
ublikos
Vyriaausybės „Dė
ėl Vilniaus ir Kauno miestų cen
ntralizuoto šilumos tie
ekimo ūkio
o modernizavimo
įreng
giant vietinius ir atsin
naujinančiuss energijos išteklius naudojančia
n
as kogeneracines elekktrinės
projeektų pripažžinimo valsttybei svarb
biais ekono
ominiais pro
ojektais“ Nrr. 486 (toliau – Nutarimas)
įgyveendina Vilniaus ir Kaun
no miestų centralizuot
c
to šilumos tiekimo ūkkio modernizavimo įren
ngiant
vietin
nius ir atsinaaujinančius energijos iššteklius naudosiančių kogeneracin
k
nių jėgainių projektus.
Nutaarimo priede
e 1 dalyje numatyta,
n
k „<...> re
kad
enovuojantt esamus ko
ogeneracinius pajėgum
mus ar
stataant naujus, Vilniaus
V
cen
ntralizuoto šilumos
š
tiekkimo sistemoje papildo
omai įrengiaami biokuro
o ir (ar)
komu
unalinių atliekų kogeneracinių įre
enginiai, kurriu papildom
mų įrenginių elektrinė galia iki 14
45 MW
Vilniaaus mieste <...>“.
<
Vilniaaus kogene
eracinės jėgainės pro
ojektas atitiinka Europos Sąjungo
os direktyvvų nuostataas dėl
atsinaujinančių išteklių panaudojim
p
mo (direktyyva 2009/2
28/EB), išm
metamų te
eršalų (dire
ektyva
0/75/EB), ko
ogeneracijo
os naudojim
mo (direktyyva 2004/8
8/EB), atliekkų panaudojimo (dire
ektyva
2010
2008
8/98/EB) ir ktt.
Planu
uojama ūkinė veikla attitinka Lietu
uvos ateitie
es energetikkos sektoriaus viziją, sttrateginius tikslus
t
bei u
uždavinius, išdėstytus Lietuvos Re
espublikos Seimo
S
2012
2 m. birželio
o 26 d. nutarimu Nr. X-2133
X
(Žin.,, 2012, Nr.8
80-4149) „D
Dėl nacionallinės energetinės neprriklausomyb
bės strategiijos patvirtinimo“
patviirtintoje straategijoje. Liietuvos Respublikos Vyyriausybė 2014 m. geg
gužės 28 d. priėmė nuttarimą
Nr. 4
486, kuriuo
o pripažino Vilniaus miesto
m
centralizuoto šilumos
š
tie
ekimo ūkio modernizaavimo,
įreng
giant vietin
nius ir atsin
naujinančius energijoss išteklius naudojančiios termofiikacinės jėg
gainės

Vilnia
aus kogeneraciinės jėgainės poveikio
p
aplin
nkai vertinimo programa

10

projeektą valstyb
bei svarbiu ekonominiu
u projektu bei pritarė, kad jį įgyvvendintų „Liietuvos ene
ergija“,
UAB..

Plan
nuojamo
os ūkinės
s veiklos
s alterna
atyvos
„Nullinė“ altern
natyva – ve
eikla nevykkdoma. Tai alternatyvaa, kuri apib
būdina aplinkos sąlygaas bei
natūralius aplinkkoje vyksian
nčius pokyčiius veiklos nevykdymo
n
atveju.
Galim
mos planuo
ojamos ūkin
nės veiklos alternatyvo
a
os
PAV programos rengimo etape nagrinė
ėjamos trys ūkinės veikklos alternatyvos:
m
centtralizuoto šilumos
š
tiekimo sistem
moje papild
domai
1. Alternattyva Nr. 1.. Vilniaus miesto
įrengiam
ma atliekas deginanti
d
ko
ogeneracinė
ė jėgainė, ku
urios elektrinė galia siektų apie 25 MWe,
šiluminė
ė galia – ap
pie 74 MWšš. Nedidele dalimi jėgainėje taip pat galėtų
ų būti degin
namas
biokurass. Taip pat papildomaii įrengiamaa biokuro kogeneracin
k
ė elektrinė,, kurios ele
ektrinė
galia būttų apie 120 MWe, šilum
minė - apie 260
2 MWš. Išš viso alternatyvos Nr. 1 atveju ene
ergijos
gamybaii būtų panaudojama ikii ~250.000 t atliekų bei iki ~750.00
00 t biokuro
o per metuss.
2
2. Alternattyva Nr. 2.. Vilniaus miesto
m
centtralizuoto šilumos
š
tiekimo sistem
moje papild
domai
įrengiam
ma atliekas deginanti
d
ko
ogeneracinėė jėgainė, kurios
k
elektrrinė galia bū
ūtų apie 20 MWe,
šiluminė
ė galia - ap
pie 65 MWšš. Nedidele dalimi jėgaainėje taip pat galėtų
ų būti degin
namas
ė elektrinė,, kurios elekktrinė galia – apie
biokurass. Papildomaai įrengiamaa biokuro kogeneracin
k
80 MWe, šiluminė galia
g
- apie 210 MWš. Iš viso alternatyvos Nr.. 2 atveju en
nergijos gamybai
naudojama iki ~160.000
0 t atliekų b
bei iki ~620.0
000 t biokurro per metus.
būtų pan
3
3. Alternattyva Nr. 3.. Vilniaus miesto
m
centtralizuoto šilumos
š
tiekimo sistem
moje papild
domai
įrengiam
ma mišrų ku
urą (biokurąą ir atliekas)) deginanti kogeneracinė jėgainė
ė, kurios ele
ektrinė
galia siektų apie 45
5 MWe, šiluminė galia – apie 120
0 MWš. Iš viiso alternatyyvos Nr. 3 atveju
energijos gamybai būtų panau
udojama ikii ~160.000 t atliekų be
ei iki ~350.0
000 t biokuro per
metus.
PAV ataskaitoje bus išanaliizuota galim
mybė naudo
oti Vilniaus termofikaccinės elektriinės TE-3 essamus
inžinerinius įren
nginius – garo
g
turbinąą ir garo generatorių
g
bei susijussią inžinerin
nę infrastru
uktūrą,
padu
uodant į ju
uos planuojjamoje kog
generacinėjee elektrinėje pagamin
ntą garą šilumos ir elektros
gamyybai. Panaudojant Vilniiaus termofikacinės ele
ektrinės TE-3
3 esamus įre
enginius (gaaro turbiną ir
i garo
geneeratorių) iš esmės
e
bus atliekama
a
ku
uro konverssija, t.y. garaas bus gaminamas iš allternatyvaus kuro
(atlieekų ir/arba biokuro),
b
o ne
n iš gamtin
nių dujų ar mazuto,
m
taip
p mažinant aplinkos
a
tarššą.
PAV analizei paateikti ribiniai objekto veiklos variantai, tačiau tai neap
priboja kitų
ų galimų ob
bjekto
ų, kurie pag
gal savo pag
grindines sumines lyginamąsias charakterist
c
tikas neperžžengia
veiklos variantų
nagrinėjamų varriantų ribų, įgyvendinim
mo galimybių.
PAV programoje įvardinto
os veiklos alternatyvos
a
s apima NŠŠŪPP įtvirtin
ntas nuostaatas, dėl Viilniaus
miesto CŠT sisttemoje num
matytų pap
pildomai įre
engti koge
eneracinių įrenginių
į
galių. Nagrin
nėjant
planu
uojamos ūkinės veikllos alternattyvas PAV ataskaitoje
e kogeneraacinių įreng
ginių galios bus
patikkslintos atsižžvelgiant į įsigaliojusio
į
os Nacionalinės šilumoss ūkio plėtros 2015-2021 m. programos
uždaavinius (priedas 1, uždavvinys 1.1.).
Informacija ap
pie planuo
ojamoje Vilniaus
V
ko
ogeneracinė
ėje jėgain
nėje numaatomus
techn
nologinius procesus
p
ir jų
j alternatyvvas pateikiaama PAV pro
ogramos 3.6
6 punkte.

naaudoti
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Num
matomas
s naudotti kuras
Priklaausomai nuo pasirinkto
os alternatyvvos gali būtti naudojamos šios kuro
o rūšys:



atliekos – t.y. netinkkamos perdirbti, energe
etinę vertę turinčios nep
pavojingos atliekos;
biokurass – t.y. iš miškų ūkio ir susijusios pramonės
p
šaakų žaliavų,, atliekų ir liiekanų pagaaminti
kietieji produktai,
p
n
naudojami
energijai gauti:
g
skiedros, medienos atlieko
os, miško kirtimo
k
atliekos, pjuvenos, granulės,
g
šiaaudai (šiaudų granulės).

PAV ataskaitoje bus analizu
uojama galim
mybė, kartu
u su biokuru
u kaip kurą naudoti
n
džio
ovintą ar sausintą
komu
unalinių nuo
otekų valym
mo dumblą, jeigu dumb
blas bus laikkomas nepavvojinga atlie
eka.
Kiekvvienos alternatyvos atvveju, kaip rezzervinis kuras paleidim
mui arba tem
mperatūrinio
o režimo pakkuroje
palaikymui, gali būti reikalin
ngas tam tikras kiekis gamtinių
g
du
ujų. Taip patt svarstytinaa galimybė,, esant
urą nedidele
e dalimi nau
udoti durpe
es.
poreikiui, kaip ku
PAV programos etape pateikiami
p
preliminarū
ūs reikaling
gi kuro kie
ekiai, kurie
e bus tikslinami
tolim
mesniuose projekto vysttymo etapuose.

Tec
chnologiniuose

proces
suose

numato
omos

naudoti

chem
minės

med
džiagos ir prepa
aratai
Technologiniuosse procesuo
ose numatomos naudoti šios chem
minės medžiagos ir prep
paratai:









amoniakko NH3 24% ar 25% tirpaalas;
gesintos kalkės (Ca(O
OH)2);
negesinttos kalkės (C
CaO);
aktyvuotta anglis;
natrio fosfatas (Na3P0
P 4);
natrio ch
hloridas (NaC
Cl);
kaustinė soda (NaOH
H) 25% tirpaalas;
etilenglikkolis (HO-CH
H2CH2-OH) (vienkartinis sistemų užpildymas)
u
.

Pov
veikio aplinkai
a
vertinim
mo pro
ogramos sąsaja su pllanavimo
o ir
proj
ojektavim
mo etapa
ais
Planu
uojamos ūkinės veiklos – Vilniaaus kogene
eracinės jėgainės – poveikio
p
ap
plinkai verttinimo
programa rengiaama ankstyvvame planaavimo etape
e.

Kita
a informacija
PAV ataskaitoje
e pateikiam
ma informacija
Info
ormacija apie energijoss ir Kuro rūšys, sunaudojimas.
Elektro
kuro
o vartojimą
os energijoss sunaudojim
mas.
Kitų en
nergetinių iššteklių sunaaudojimas.
Info
ormacija ap
pie energijjos Numattoma pagam
minti elektro
os ir šilumin
nė energija.
gam
mybą
Duo
omenys apie
e naudojam
mas Duomenys apie technologin
niuose proccesuose naaudojamas ar
žaliaavas,
chemin
nes sandėliuojamas chemines me
edžiagas ir preparatus.
p
med
džiagas ir prreparatus
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3 Inform
macija apie
a
pllanuoja
amos ūkinės
ū
s veiklo
os vietą ir
gretim
mybes

Veiklos vystymu
ui PAV etape analizuo
ojamos dvii vietos altternatyvos, numatomo
os žemės sklypo,
s
esančio adresu Vilniaus m.. sav., Vilniaaus m., Panerių sen., Jo
očionių g. 13,
1 kurio un
nikalus Nr.: 01010067
7-0021, kadaastrinis Nr.: 0101/0067:2
0
21, centrinėjje dalyje (3.1 pav.):
-

PŪV viettos alternatyyva Nr. 1 – teritorija grreta UAB „V
VAATC“ kom
munalinių atliekų mechaaninio
biologinio apdorojim
mo (MBA) įrrenginių sklyypo;

-

PŪV viettos alternattyva Nr. 2 – Vilniaus te
ermofikacin
nės elektrinė
ės teritorijo
oje (TE-3) essančių
inžinerin
nių įrenginiių – garo turbinos ir
i garo ge
eneratoriauss bei susiju
usios inžinerinės
infrastruktūros, pad
duodant į ju
uos planuo
ojamoje kog
generacinėje
e jėgainėje pagamintąą garą
i elektros gamybai,
g
pan
naudojimas..
šilumos ir

Bend
dras sklypo kad.
k
Nr.: 0101/0067:21 plotas - 85.24 ha. Veiklo
os vystymui reikalingas plotas ir jo
o dydis
bus patikslintas
p
tolimesniuo
ose projekto vystymo etapuose. Planuojamo
P
o ribos
s ūkinės veiklos sklypo
detaliai bus pristtatytos PAV
V ataskaitoje
e.

3.1 pav. Ana
alizuojamos planuojam
mos ūkinės veeiklos vietos alternatyvoss.
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Esamas viettovės na
audojima
as
Analizuojama te
eritorija yra Vilniaus miiesto savivaldybės ribo
ose. Sklypo, kurio dalyje
e yra planuojama
ė veikla, VĮ „Registrų centras“
c
Ne
ekilnojamojo
o turto registrų centrinio duomenų banko išrašas
i
ūkinė
patieekiamas 1 prriede.
Pagrindinė tiksllinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita,
k
naudo
ojimo būdass – pramonės ir
sandėliavimo ob
bjektų terito
orijos (1 prie
edas).
Adm
ministruojam
mų Vilniaus miesto dalių (miesto rajonų)
r
geo
ografinio išsidėstymo atžvilgiu, territorija
yra p
pietvakarinė
ėje miesto dalyje ir Panerių seniiūnijos šiau
urinėje dalyjje, kairiajam
me Neries krante
k
buvu
usio Jočionių
ų kaimo teriitorijoje, apiie 8 km atstumu nuo miesto
m
centro
o.
Iš šiaurės ir šiaurrės vakarų pusės
p
analizuojamos territorijos sklyypą (kad Nr. 0101/0067:21) riboja miesto
m
mis 0,9-1,0 km
k atstumu
u nuo analizuojamos sklypo
s
dalie
es ribų
miškai. Rytų - šiiaurės - vakkarų kryptim
u – Naturra 2000 teriitorija. Į nusstatytą ir įre
egistruotą Neries
N
upės 500 m apsaugos
prateeka Neries upė
zonąą planuojam
mos ūkinės veiklos objekktai nepaten
nka.

Viln
niaus mie
esto sav
vivaldybė
ės bendrojo plan
no sprend
diniai
Vilniaaus miesto bendrasis
b
planas iki 201
15 m.
Vilniaaus miesto bendrasis
b
p
planas
iki 2015 metų (to
oliau – BP), patvirtintas
p
Vilniaus mie
esto savivaldybės
taryb
bos 2007 m.
m vasario 1
14 d. spren
ndimu Nr. 1-1519, nurodo miestto teritorinė
ės plėtros gaires
planu
uojamam laikotarpiui. Pagal Viln
niaus miestto BP nagrrinėjama vieta yra verslo, gamyb
bos ir
pram
monės terito
orija. Planuojjama veikla nagrinėjam
moje vietoje atitinka ben
ndrojo plan
no sprendiniius.

3.2 pav.
p Analizuojamo sklyp
po dalies išsid
dėstymas Vilniaus miestto bendrojo plano
p
iki 20115 m. pagrin
ndinio
brrėžinio spren
ndinių atžvilg
giu.
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Artiimiausio
os saugomos teritorijos
Analizuojama te
eritorija nepatenka į sau
ugomų ar NA
ATURA 2000
0 teritorijų ribas
r
bei su jomis
j
nesiriiboja.
miausios sau
ugomos ir eu
uropinės svarbos NATU
URA 2000 tin
nklo teritorijjos yra:
Artim
-

NATURA
A 2000 BASTT Neries upė;

-

Griovių geomorfolo
g
ginis drausttinis;

-

Panerių erozinio
e
kalvyno krašto
ovaizdžio draustinis;

-

Vokės hidrografinis draustinis.

3.3 pa
av. Artimiau
usios saugom
mos ir NATUR
RA 2000 terittorijos.
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Artiimiausio
os kultūros vertybės
Analizuojamas sklypas
s
nep
patenka į įre
egistruotų kultūros
k
pavveldo vertyb
bių teritorijas ir jų apsaugos
zonaas ir su jomiss nesiriboja.
miausia registruota kulttūros paveld
do vertybė yra Naravų piliakalnis (17206) ir Gudelių,
G
Len
nkiškių
Artim
pilkapynas, vad. Švedkapiais (5644).

3.4 pav. Arttimiausios ku
ultūros paveeldo vertybėss.
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Artiimiausia
a gyvenamoji aplinka
Planu
uojamos ūkkinės veikloss vietos alte
ernatyvos analizuojamo
os Vilniaus miesto savivaldybės Paanerių
seniū
ūnijos ribose
e esančiame
e pramoninės paskirties sklype adrresu Jočionių g. 13, Viln
nius.
Artim
miausios gyvvenamosioss teritorijos nuo
n analizuojamos sklyypo dalies yra:
-

rytų pusė
ėje – Jočion
nių gatvės gyyvenamieji namai;

-

vakarų pusėje
p
- Neraavų k. Spygllių g. gyvenaamieji namaai.

3.5 pav. Artimiausia
a gyvenamojji aplinka.
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Kita
a informacija
PAV ataskaitoje
e informaccija apie planuojamos
p
s ūkinės veiklos
v
viettą bus pateikta kiekkvienai
eiklos vietoss alternatyvai.
analizuojamai ve
PAV ataskaitoje
e pateikiam
ma informacija
Info
ormacija
ap
pie Žemėss sklypo tikslinė žem
mės paskirttis, naudojiimo būdass ir
plan
nuojamos ūkinės
ū
veikklos pobūd
dis;
viettą
Esamaa žemėnaud
da;
Vietovvėje esančios gamtines,, istorinės, kultūrinės
k
ve
ertybės;
Galiojaantys teritorrijų planavim
mo dokume
entai;
Vietovvės aplinkos apsaugoss ir naudo
ojimo režim
mas, apsaug
gos
zonos;;
Esamaa infrastruktūra ir privažžiavimo keliaai;
Numattomas prisijjungimas prie esamų inžinerinės iinfrastruktūros
tinklų.

4 T
Trump
pas technolog
ginių procesų
p
ų aprašymas
Biok
kuro kog
generacijja
Elekttros ir šilumo
os gamyba kogeneracinio proceso
o būdu yra laikoma ene
ergijos varto
ojimo efektyyvumą
nologija.
K
ogeneracijo
metu
papr
didin
nančia tech
os proceso
rastai 7–50 % kure essančios ene
ergijos
sunaudojama ellektros enerrgijai gamin
nti, 8–20 % kure esanččios energijos virsta nu
uostoliais, o likusi
kure esančios energijos dalis garo arb
ba karšto vaandens pavidalu sunau
udojama – pastatams
p
šildyti,
š
karšttam vanden
niui ruošti, technologin
t
niams poreiikiams tenkkinti. Įprastin
niu būdu gaminant to
okį pat
šilum
mos ir elektro
os kiekį sunaudojama daugiau
d
kurro, ir nuosto
oliai gali siekkti net iki 50 %.
Visų biokuro kog
generacinių
ų jėgainių paagrindiniai elementai
e
yrra:
ma,
- kuro sandėliavimo irr kuro padavimo sistem
- aukšto sllėgio garo katilas
k
su garo perkaitin
ntuvais,
- garo turb
bina,
- generato
orius,
- dūmų vaalymo įrangaa,
- kondenssacinis ekonomaizeris,
- prie pagrindinės įran
ngos galimaa priskirti staandartinę valdymo sistemą,
- pelenų, šlako
š
ir dūm
mų valymo produktų
p
surinkimo sisttema.
Priklaausomai nu
uo elektrinės galios ir
i tiekiamo kuro kokyybės gali skirtis
s
katilo
o pakuros tipas.
Dažn
niausiai sutinkami paku
uros tipai yrra ardynas (judantis, kilnojamas, rečiau
r
rotorrinis) ir verd
dančio
sluokksnio pakuraa:


Kuro deginimas an
nt ardyno. Ši kuro deg
ginimo tech
hnologija dažniausiai ttaikoma kattilams,
kurių šiluminė galiaa ne didesn
nė kaip 100
0 MW. Katiilams, kurių
ų galia dide
esnė nei 20
0 MW,
reikaling
gas papildom
mas ardyno aušinimas, kas pabran
ngina šią tecchnologiją ir ji tampa mažiau
m
patraukli. Tokiuose katiluose su
usidaro didesnės terminės NOx em
misijos, ness biokuro de
egimo
nė nei verdančiojo sluokksnio katiluo
ose.
temperatūra didesn
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Staciona
ariojo ir cirkuliuojan
nčiojo verrdančio slu
uoksnio te
echnologijo
os. Techno
ologija
pritaikytaa deginti įvaairų kietą ku
urą (biomassę, durpes, šiaudus
š
ir ktt.). Kuro deg
gimo tempe
eratūra
yra sąlyg
ginai žema (apie 850oC), kas užttikrina žem
mą termiškai susidarančio NOx em
misiją.
Daugeliu
u atvejų taai priimtiniaausios tech
hnologijos katilų
k
galiai viršijant 20 MW, ne
es yra
pigesnėss, nei ardynaas.

Bioku
uro elektrinės turi plaččius energijo
os gamyboss reguliavim
mo diapazon
nus (100 %--40 % nomiinalios
galio
os), tačiau dė
ėl didelių investicijų sie
ekiama, kad didžiąją laikko dalį dirbttų savo nom
minalia galia.
Projeektuojant biokuro jėgaiinę būtina atkreipti
a
dėm
mesį, kad ele
ektrinės parrametrai yraa ribojami, nes
n dėl
kure esančios sieros ir chloro atsirandaa didesnė rū
ūgštinės korozijos rizika. Taip pat reikia atsižvvelgti į
o temperatūrą ir masės debitą.
tai, kad biokuro drėgmė galli ženkliai paaveikti gaminamo garo

Atliekų kog
generacija
Pagrindiniai atlie
ekų kogene
eracinės jėgaainės eleme
entai yra:
- atliekų priėmimo
p
aikkštelė su kuro sandėliavvimo bunke
eriu,
- kuro pad
davimo siste
ema,
- garo katiilas,
- garo turb
bina,
- generato
orius,
- išplėstinė
ė dujų valym
mo sistema,,
- pelenų, šlako
š
ir dūm
mų valymo produktų
p
surinkimo sisttema.
Atliekų deginim
mo technolo
ogijos patrauklios tuo, kad sumažiina iškastinio kuro nau
udojimą, be
e to, iš
dirbamas komunalines
k
s atliekas jo
os nebepūvva ir neišskiria metano
o dujų,
sąvarrtynų pašalinus neperd
kurio
os yra šiltn
namio efekktą sukelian
nčios dujoss. Taip patt naudingaai gali būtti panaudoj
ojamos
nepaavojingos pramonės
p
a
atliekos.
Taččiau deginaant atliekass degimo produktuos
p
e susidaro daug
nepaageidaujamų
ų medžiagų
ų, kurios aukkštoje temperatūroje ėssdina katilo paviršius, to
odėl naudo
ojamos
brangios vamzd
džių ir katilo paviršių medžiagoss, atsparioss aukštatem
mperatūrei korozijai. Atliekų
A
nimo elektrrinės galios reguliavimo
o diapazonaai nėra dide
eli (100%-60
0% nominalios galios). Galios
degin
reguliavimą ribo
oja ne pasirrinkto katilo
o technolog
gija, o o aplinkosauginiiai aspektai,, susiję su teršalų
t
ole.
išmetimų kontro
u, pavyzdžiu
ui, biokuru
u. Populiariaausios
Atliekos gali būti deginamos atskiraai arba su kitu kuru
nologijos atliekų
a
degiinimui yra judančio ardyno,
a
verdančio sluo
oksnio katilai arba rotacinė
techn
krosn
nis. Žemiau
u pateiktoje lentelėje
e pateikiam
m apibendrrinti duome
enys iš Eu
uropos Kom
misijos
informacinio dokumento ap
pie atliekų deginimo
d
GP
PGB1.
4.1 lentelė. Atliekų deginimo
d
GPG
GB

Technologija

Neapdo
orotos
komunalinės atliekkos

Iš anksto apdorotos
Pavojingo
os atliekos
kom
munalinės atliekos
a

Ardyynas

Dažnai taikoma

Dažnai taikom
ma

Naudojam
ma labai re
etais
atvejais

Rotaccinė krosniss

Įprastaii netaikomaa

Dažnai taikom
ma

Dažnai taiikoma

1

70 pssl., Integrated
d Pollution Preevention and Control
C
Refereence Documeent on the Besst Available Teechniques for Waste
Incineeration, Augusst 2006, http:///193.219.133
3.6/aaa/Tipk//tipk200702/aatlieku%20degginimas%20%28en%29.pdf,,
žiūrėtta 2015 m. sau
usio mėn.
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Verdantis
sluokksnis

Naudojjama labai retais
Dažnai taikom
ma
atvejaiss

Piroliizė

Naudojjama labai retais Naudojama laabai retais Naudojam
ma labai re
etais
atvejaiss
atvejais
atvvejais

Įprastai neetaikoma

Naudojjama labai retais Naudojama laabai retais Naudojam
ma labai re
etais
atvejaiss
atvejais
atvvejais
Planu
uojamoje ūkinėje veiklloje numato
oma naudo
oti ardyninio
o katilo arba verdančio
o sluoksnio katilo
degin
nimo technologiją.
-Dujinimas

Ardyyninis katila
as. Europo
oje apie 90
0 procentų visų atliekkų deginimo jėgainių naudoja ardyno
a
techn
nologiją. Ši technologija patrauklli tuo, kad yra gerai išštirta, ištob
bulinta ir paatikrinta laikko, ko
pasėkoje investicijos į ardyn
ninį katilą ir vėlesnės ekksploatavim
mo išlaidos santykinai yrra mažesnėss. Taip
pat p
prie teigiam
mų šios technologijos pusių
p
galimaa priskirti tai, kad nėra reikalingas papildomas kuro
apdo
orojimas. Ku
uras į aikštelę
ę atvežamas sunkvežim
miais ir tiesio
og suverčiam
mas į bendrrą kuro bunkkerį.
Prie neigiamų technologijo
t
os pusių gaalima priskiirti lėtą apkkrovos keitiimą ir tai, kad
k technologijai
s.
eficientas ko
o pasėkoje mažėja
m
bend
dras katilo efektyvuma
e
reikaalingas didessnis oro perrtekliaus koe
Verd
dančio sluok
ksnio katila
as. Šios tech
hnologijos pagrindinis
p
privalumas yra aukštass degimo prroceso
efekttyvumas, greitas reguliaavimas ir au
ukštesnių gaaro paramettrų išgavimaas. Efektyviaau sudeginu
us kurą
susid
daro mažessni pelenų kiekiai. De
eginimui gali būti naaudojamas skirtingas kuras (dum
mblas,
mediena, anglis ir kt.).
Tačiaau taikant šią technologiją reikalingas brangus
b
išaankstinis ku
uro apdoro
ojimas, padidėja
eksploatacinės išlaidos. Saantykinai diidelės elekttros energijjos sąnaudos sudegin
ntų atliekų tonai.
eginimą turri būti rūšiuo
ojamos, o jų
ų frakcija ne
eviršyti nusttatytų ribų. Pati techno
ologija
Atliekos prieš de
yra m
mažiau prieinama lyginaant su ardyn
niniu katilu.

Garro turbin
na
Garo
o turbinos yra
y vienos universaliaausių ir sen
niausiai nau
udojamų te
echnologijų,, skirtos elektros
energ
gijos generaatoriams ar kitiems me
echaniniamss įrenginiam
ms sukti. Joss pakeitė sle
enkamojo ju
udesio
garo variklius, nes buvo efektyvesn
nės, patikim
mesnės ir pigesnės.
p
K
Kitaip
nei dujų turbin
nos ir
slenkkamojo jude
esio varikliaai, kurių elektros energ
gijos gamyb
bos šalutiniss produktass yra šilumaa, garo
turbiinos tiesiogiai kuro energijos į galutinįį produktąą, t.y. šilumos ir elektros energiją,
netraansformuojaa. Kuro degimo reakcijų metu garo
o katile gau
uta šilumos energija iš garo katilo į garo
turbiiną pernešama garu. Taaip atskyrus šios techno
ologijos elem
mentų paskirtį galima naudoti
n
visas kuro
rūšis. Garo turbinoje iš dalie
es išsiplėtusį garą galim
ma panaudotti pramonėss įmonėse arba
a
centraliizuoto
šilum
mos energijo
os tiekimo sistemose.
Garo
o turbinos technologijo
t
os veikimo principas pagrįstas te
eoriniu term
modinaminiu Renkino ciklu.
Katilo
o darbo me
etu, iki viduttinio (40–60
0 bar) arba aukšto
a
(virš 60
6 bar) slėg
gio suslegiam
mas iš turbinos ar
šilum
mokaičių grrįžtantis van
nduo, paskkui jis garo
o katile išgarinamas irr dažniausiai perkaitin
namas
perkaaitintuvuose
e, kuriuose jo temperattūra pakeliaama iki 400––600˚C. Perkkaitintas garas priešslėg
ginėje
garo turbinoje plečiasi
p
iki aukštesnio
a
nei atmosfe
eros slėgio. Garo išsiplėtimo turbiinoje metu gauta
mech
haninė enerrgija generaatoriumi tran
nsformuojama į elektro
os energiją. Išsiplėtęs gaaras tiesiogiiai gali
būti tiekiamas CŠT
C sistemo
oms, pramo
onės įmonė
ėms ir kitiem
ms šilumos energijos vvartotojamss arba
garo šilumos energija
e
gaali būti perduodama per šilumo
okaitį CŠT sistemoje cirkuliuojančiam
termofikaciniam
m vandeniui..
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Prieššslėginės garo turbinos pagrindu veikiančios
v
k
kogeneracin
nės jėgainėss elektros en
nergijos gam
mybos
efekttyvumas gali siekti tik 7–25
7
%, kai tuo tarpu didelės
d
galio
os, moderniios kondenssacinės elekktrinės
elekttrinis efektyyvumas siekkia 35–45 %.
% Tačiau m
mažesnių ko
ondensacinių
ų turbinų elektros
e
ene
ergijos
gamyybos efekttyvumas svvyruoja nu
uo 15–35 %. Bendraas garo tu
urbinų pag
grindu dirb
bančių
kogeeneracijos jė
ėgainių enerrgetinis efekktyvumas gaali siekti apiie 85 % (nevvertinant DK
KE efekto).

Žaliiavų (kurro) trans
sportavim
mas ir sa
andėliaviimas
Aprū
ūpinimas biiokuru. Biokkuro tiekimaas planuojaamiems ene
ergijos gamyybos įrenginiams galėss vykti
dviem
m būdais: au
utotransporrtu ir (ar) geležinkeliu.
Galim
mos dvi bio
okuro gamyybos ir logiistikos sche
emos. Pirmo
oji schema – į kogeneeracinės jėg
gainės
terito
oriją atvežamas jau paaruoštas, sm
mulkintas biiokuras (skie
edros). Taikkant šią sch
hemą maksimaliai
galim
ma būtų sum
mažinti veikklos keliamą triukšmą, kuris
k
būtų didesnis, jeig
gu skiedros būtų gamin
namos
jėgaiinės sklype naudojantt pramonin
nius skiedraavimo įreng
ginius. Šiuo atveju padidinto triu
ukšmo
šaltin
niai būtų perkeliami į kitas pramonės irr sandėliavvimo terito
orijas atokiau nuo taankiau
apgyyvendintų miesto
m
dalių..
Antro
oji biokuro logistikos schema - į jėgainės te
eritoriją atvvežami med
dienos rąstaai ir smulkin
nami į
skied
dras vietoje.. Šiuo būdu
u vienu transporto vien
netu galima atvežti žym
miai didesnįį (nei pagam
mintos
skied
dros) energiijos kiekį kartu mažinan
nt transportto neigiamąą triukšmo poveikį artimiausiai ap
plinkai.
Tokiaa logistikos schema būtų ypač raacionali atvvežant med
dieną geležinkeliu. Išan
nalizavus įrangos
gamiintojų skelb
biamas technines charaakteristikas, triukšmingiiausio proce
eso - medienos smulkin
nimo metu
u įrangos trriukšmas sie
ekia 100 -102 dB. Parinkus tinkamas atitvarras, triukšm
mo lygis gam
mybos
pastaato išorėje gali būti su
umažintas iki teritorijos foninio trriukšmo lyg
gio ir neišeitti už pramo
oninės
terito
orijos ribų.
pagal
Mediienos sandė
ėliavimo, traansportavim
mo teritorijo
oje bei skiedravimo įraanga būtų parenkama
p
GPGB
B rekomend
dacijas.
Pagaal GPGB biokkuro iškroviimas turi bū
ūti vykdomaas uždarose patalpose – biokuro sandėlyje, siekiant
išven
ngti oro tarššos kietosiomis dalelėm
mis. Numato
oma, kad iškkrovimo vie
eta bus sand
dėlyje, o bio
okuras
iškraunamas į priėmimo talpas. De
etalesnė biokuro pad
davimo į elektrinę technologija
t
a bus
spren
ndžiama tecchninio projjekto rengim
mo metu.
Kitas biokuro tie
ekimo į jėgainę būdas – geležinkelis. Iki Jočion
nių g. 13 yraa nutiesta ge
eležinkelio atšaka
a
erių geležinkkelio stotiess.
iš Aukštųjų Pane
ų reikalingi geležinkelio
g
o infrastrukttūros pertvaarkymo darb
bai, o taip paat įrengti biiokuro
Papilldomai būtų
iškrovimo vietass iš vagonų. Iškrovimo vieta
v
iš vago
onų ir biokuro tiekimas į elektrinę bus
b sprendžžiamas
techn
ninio projekkto apimtyje
e.
Bioku
uro logistiko
os schema bus organizuojama vaadovaujantis GPGB, sie
ekiant užtikrrinti kuo maažesnį
transsportavimo ir krovos darbų
d
keliamą triukšm
mą ir mažessnę aplinko
os oro taršąą degalų de
egimo
produktais bei kietosiomis
k
d
dalelėmis.
Aprū
ūpinimas atliekomis.
a
ernatyvos Nr.
N 1 atveju bus
Deginimui skirtos atliekos PŪV vietos alte
transsportuojamo
os iš gretaa analizuojaamo sklypo
o statomoss komunalinių atliekų
ų MBA gam
myklos
specialiai tam įrrengtu transporteriu. Tam
T
tikras atliekų
a
kiekiis gali būti atvežamas autovežiaiss. PŪV
vieto
os alternatyvvos Nr. 2 atvveju visas re
eikalingas atliekų
a
kiekis bus atvežamas autotransportu išš MBA
gamyyklos arba kitų
k tiekėjų.
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Num
matomos naudotti dūmų valymo sistemo
os
Planu
uojamoje sttatyti kogen
neracinėje jė
ėgainėje dū
ūmų išvalym
mui turi būti parinktos valymo sisttemos,
išvalaančios į aplinkos orą išm
metamus te
eršalus iki teisės aktuose
e nustatytų ribinių verččių.
Išmetamų dūmų nuo azotto oksidų valymui
v
deg
ginimo įren
nginiuose Europoje
E
daažnai naudojama
ma, lyginantt su selektyyvinės katalitinės
selekktyvinio nekkatalitinio vvalymo (SNKV) sistemaa. Ši sistem
redukcijos (SKR) sistema, reikalauja mažiau investiccijų, nes nerreikalingas papildomas
p
s dūmų šildyymas.
SNKV
V sistemoje kaip reduku
uojanti med
džiaga naudojamas 24 % amoniako
o (NH3) tirpaalas, įpurškiaamas į
paku
urą, kurioje susimaišys
s
s susidaran
su
nčiomis dujomis. Pažym
mėtina, kad naudojant amoniako tirpalą
t
nesusidaro šiltn
namio dujo
os N2O. Šiaam valymuii užtikrinti kuro degin
nimo sekcijjoje privalo
o būti
mali 900 °C
C - 950 °C temperatū
ūra, nes tik tokioje temperatūroje gali vyktti NOx
palaikoma optim
n 1000 °C
C temperatū
ūrai, vykstaa nepageidaaujamos an
ntrinės
redukcijos reakccijos. Esant didesnei nei
ektyvumas ženkliai kre
enta ir
reakccijos. Esant mažesnei nei 800 °C temperatūrai, NOx mažinimo efe
didellis kiekis nepanaudoto
os įpurkšto
os redukuojjančios med
džiagos nukreipiamas į dūmų valymo
įreng
ginius. Amo
oniako tirpalo įpurškim
mo sistemą sudaro dvie
em lygiais išdėstyti
i
pu
urškimo anttgaliai,
redukuojančios medžiagos padavimo sistema. Dvviem lygiais išdėstyti an
ntgaliai užtiikrina veiksm
mingą
maišymą su dūmais.
d
medžžiagų susim
Deginant bioku
urą kartu su
s iš atliekkų pagamin
ntu kuru, jame
j
esanččios medžiagos oksid
duojasi
nius. Kogen
neracinėje jė
ėgainėje rūg
gštinių dujų
ų (HCl,
sudarydamos įvvairias rūgštis bei rūgšttinius jungin
HF, SSO2 ir kt.) vaalymui gali būti
b naudojjama pusiau
u sauso dūm
mų valymo technologij
t
a. Ši techno
ologija
leidžia pasiekti aukštą išvvalymo efe
ektyvumą, reikalauja mažesnių
m
i
investicijų,
taip pat didelis
d
nologijos prrivalumas yra tai, kad naudojant
n
šįį metodą ne
esusidaro nu
uotekos. Taip pat europinėje
techn
prakttikoje yra įro
odyta, kad eksploatuoj
e
ami pusiau sauso valym
mo įrenginiai nesunkiai išvalo dūm
mus iki
Direkktyvos 2010
0/75/ES dėl pramoniniių išmetamų teršalų le
eistinų ribin
nių verčių. Aktyvuota anglis
suren
nka gyvsidabrį, dioksinus, furanus ir kitas sunkkias organin
nes molekule
es.
Pusiaau sauso tipo
t
reakto
oriuje vykstta rūgštinių
ų dujų abssorbcija, diioksinų ir sunkiųjų metalų
m
surin
nkimas. Pusiau sauso valymo
v
pro
ocese kaip reagentai
r
n
naudojami
aktyvuota
a
a
anglis
ir ge
esintos
(Ca(O
OH)2) arba negesintos
n
k
kalkės
(CaO)). Reagentin
nės medžiag
gos pasirinkiimas priklau
usytų nuo įrrangos
tiekėėjo. Pagal to
okių įrengin
nių eksploatacijos prakktinius privaalumus labiau tikėtinaa, kad reage
entine
medžžiaga bus pasirinktos negesintos kalkės
k
(CaO).
Konttroliuojamass kiekis kalkkių, vandens ir cirkuliu
uojančių filtrro pelenų yra
y sumaišo
omas gesinttuve ir
padu
uodama į re
eaktorių, ku
ur sumaišom
ma su karštaais nevalytaais dūmais iš katilo. Paaprastai rūg
gštinių
dujų kiekis priklauso nuo deginamo
d
kuro sudėtiies. Bendruoju atveju gesintos kaalkės reaguo
oja su
visaiss rūgštiniaiss komponen
ntais, reakcijjos pabaigo
oje gaunant sausas dale
eles. Nesureagavusių kaalkių ir
chem
minio jungim
mosi metu susidariusio
os antrinės medžiagoss dalelės sugaudomos rankoviniu filtru.
Daliss filtre surinkktų nesureagavusių me
edžiagų grąžžinama atgaal į pusiau saauso tipo re
eaktorių.
Po pusiau sauso
o tipo reakto
oriaus, dūm
mai patenka į rankovinį filtrą, kur kietosios
k
dalelės surenkkamos
filtro rankovėse.. Ant filtro rankovių
r
paaviršiaus nusėdęs dulkių sluoksnis taip pat paapildomai sulaiko
rūgšttinius komp
ponentus be
ei smulkesn
nes daleles. Dalis surinkktų dalelių nukreipiama
n
a atgal į reaaktorių
per g
gesintuvą. Lygio
L
kontrrolės sistem
ma kontroliu
uoja galutinio produkto
o kiekį, kuris nukreipiaamas į
galuttinio produkto bunkerįį. Filtro bun
nkeryje ir reaaktoriuje su
urinktos dulkės nukreip
piamos į gallutinio
produkto bunke
erį pneumattinėmis linijo
omis.
džio kietosio
os dalelės - nuo milimeetro iki dešimtųjų
Deginant atliekaas ir biokurąą susidaro įvairaus dyd
mikro
ono dalių. Jos sudaryytos iš nesu
udegusio ku
uro, sieros junginių, anglies,
a
suo
odžių, oro dulkių.
d
Tinkaamai kontro
oliuojant de
egimą, dūm
muose daugiiausiai liekaa iš nedegių
ų medžiagų sudaryti pe
elenai,
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smullkios kietossios dalelėss. Dūmų iššvalymui nu
uo kietųjų dalelių jėg
gainėje plaanuotina naaudoti
ovinius filtru
us. Tai yra viena dažniaausiai naudo
ojamų techn
nologijų atliekų deginim
mo įrenginiu
uose. Į
ranko
ranko
ovinį filtrą dūmai
d
patekks iš pusiau sauso dūm
mų valymo įrenginių. Raankoviniame filtre dūm
mai yra
prako
ošiami per specialios
s
p
pluoštinės
m
medžiagos
raankoves, ku
urios sulaiko
o kietąsias daleles
d
bei pusiau
p
sauso
o dūmų vallymo metu susidariusiu
us atliekiniu
us produktu
us. Ant filtro
o paviršiauss susidaręs dulkių
d
sluokksnis taip paat papildom
mai sulaiko rū
ūgštinius ko
omponentus bei smulke
esnes dalele
es.
Rankkovinio filtro
o efektyviai eksploataciijai privalom
mas reguliarrus filtro valymas, vienu
u metu valo
omi tik
1-2 filtrai,
f
tokiu būdu užtikkrinamas ne
epertraukiamas vienod
das valymo efektyvum
mas eksploattacijos
metu
u. Įprastai filtras suside
eda iš dviejjų ar daugiau sekcijų, todėl net jei
j viena seekcija pašalinama
remo
ontui, filtras toliau efekttyviai veikiaa. Rankovių vidinėje pusėje susikau
upę pelenai subyra į ap
pačioje
esančius surinkiimo bunkerrius. Lygio kontrolės
k
sistema kontroliuoja gaalutinio pro
odukto kiekįį filtro
bunkkeryje, kuriss pneumatine linija nu
ukreipiamass į galutinio
o produkto bunkerį. Įp
prastai rankkovinis
filtrass yra keičiam
mas kas 36 mėnesius.
m

Dūm
mų kond
densacinis ekono
omaizeriis
Kond
densacinio ekonomaize
erio paskirttis yra gam
minti šilumin
nę energijąą tam panaaudojant iš katilo
išmetamų degim
mo produkttų likutinę šilumos
š
ene
ergiją. Šilum
minė energijja ekonomaaizeryje gau
unama
d
fizinė
ės, tiek dūm
muose esan
nčių vanden
ns garų kon
ndensacinėss šilumos sąąskaita. Tinkkamas
tiek dūmų
sąlyg
gas efektyviam kondensacinio ekkonomaizerio darbui sudaro:
s
bio
okuro katile
e deginamo
o kuro
drėgnumas (galii siekti iki 60
0%), sąlyginai žema iš miesto
m
šilum
mos tiekimo sistemos grrįžtančio vandens
temp
peratūra, aukšta katilų išmetamų degimo prod
duktų tempe
eratūra.
Kond
densacinio ekonomaize
e
erio agregaatą įprastai sudaro: kon
ndensaciniss ekonomaizeris, skrub
beris ir
kond
densato valyymo įranga..
Dūm
mai iš dūmų
ų valymo įre
enginių pattenka į skru
uberį, kurio kanaluose įrengti purrkštukai. Į dūmus
d
purškkiamas van
nduo (vėliau, kai iš dūmų
d
susid
daro pakankamas kon
ndensato kiiekis įpurškkiamas
kond
densatas), kuris
k
ataušina dūmus iki žemesn
nės nei kondensacijoss temperatūros. Purkšštukais
išpurrškiamas kondensatas absorbuoja
a
kietąsias daaleles, esanččias dūmuo
ose ir nusodina jas į skru
uberio
nuossėdų talpą, iš kurios užterštas vanduo nuvedamas į ko
ondensato valymo
v
įran
ngą. Konden
nsatas
sutekka į talpas,, įrengtas ekonomaize
e
erio apačiojje. Iš talpų kondensattas siurbliaiis paduodaamas į
šilum
mokaičius ir panaudojam
mas grįžtam
majam termo
ofikaciniam vandeniui šildyti.
š
Dūm
mų kondensaacinis ekono
omaizeris paarenkamas pagal
p
katilų
ų galią ir kuro
o parametru
us.
PAV metu bus išsamiai išnaagrinėtas Vilniaus koge
eneracinės jėgainės
j
įre
engimo povveikis aplinkkai bei
pasirrinkti tinkam
miausi GPGB
B. Numatyto
os analizuotti veiklos altternatyvos ir
i planuojam
mi kogeneraaciniai
įreng
giniai, naudo
ojantys atsin
naujinantį ir vietinį kurą, keis esam
mus taršius įrenginius irr šios alternaatyvos
atitikks poveikio aplinkai
a
verrtinimo tikslus, aplinkoss oro apsaugos įstatym
mo, direktyvo
os Nr. 2010//75/ES
bei kkitų normatyyvinių dokumentų keliaamus reikalaavimus.

Kita
a informacija
PAV aataskaitoje pateikiama
p
i
informacija

Info
ormacija apiie planuojam
mą Vilniau
us kogen
neracinėje jėgainėje numatom
mų naud
doti
ūkin
nę veiklą
techno
ologinių pro
ocesų aprašyymas.
Siūlom
mų gamybo
os būdų ir įrangos paalyginimas su Geriausiais
prieinaamais gamyybos būdais.
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5 A
Atlieko
os
Neprriklausomai nuo naudo
ojamo kuro rūšies,
r
koge
eneracinės jė
ėgainės ekssploatacijos metu pagriindinė
susid
darysianti attlieka – pele
enai. Techno
ologinio pro
oceso metu dalis
d
pelenų
ų nusėda, su
udarydami dugno
d
pelen
nus, šlakus ir
i garo katilų
ų dulkes, kitta dalis – sulaikoma ran
nkoviniame arba elektro
ostatiniame
e filtre,
dalis – sulaikom
ma konden
nsaciniame ekonomaizzeryje ir nu
usėda valym
mo įrenginiių dumble (šlapi
nai, kurie to
oliau tvarkom
mi kartu su dugno
d
pelenais).
pelen
Tuo aatveju, jeigu
u bus pasirin
nkta verdan
nčio sluoksn
nio pakuros technologijja, kartu su dugno
d
pele
enais ir
šlakaais iš katilo bus
b pašalinaama dalis sm
mėlio.
Įmon
nės statybų
ų metu susidarys tam tikri kiekiaii statybinių
ų atliekų. Viisos statybo
os proceso metu
susid
dariusios attliekos buss tvarkomo
os vadovau
ujantis stattybinių atliiekų tvarkyymo taisykklėmis,
patviirtintomis 2006 m. gruo
odžio 26 d. LR aplinkoss ministro įsakymu Nr. D1-637
D
(Žin., 2007 Nr.10-403;
su vė
ėlesniais pakkeitimais).
Atsižžvelgiant į GPGB atlie
ekų deginim
mui deginiimo liekano
os turi būtti tvarkomo
os vadovau
ujantis
nacio
onaliniais te
eisės aktais, vietos
v
veikssniais, priein
namumu bei tvarkymo kaštais.
k
Įmon
nės veiklos metu susidaariusios atlieekos bus tvvarkomos vaadovaujantiss: Atliekų tvvarkymo įstatymu
(1998
8-06-16 Nr. VIII-787,
V
akttuali redakcijja paskelbtaa TAR 2014--04-29, i.k. 2014-04870),
2
, atliekų tvarkymo
taisykklėmis, nauja redakcija, patvirtinta 2011 m. geegužės 3 d. LR aplinkos ministro įsaakymu Nr. D1-368
D
(Žin., 2011, Nr. 57-2721; su
u vėlesniais pakeitimaiss), atliekų deginimo ap
plinkosaugin
niais reikalavvimais,
patvirtintais 2002
2 m. gruodžžio 31 d. LR aplinkos ministro
m
įsakyymu Nr. 699
9 (Žin., 2003 Nr.31-1290
0; 2010
Nr.12
21-6185 su vėlesniais pakkeitimais).
PAV ataskaitoje visų
v
planuojjamų alternatyvų atveju
u bus įvertin
nti ir pagrįstti atliekų naudojimo en
nergijai
gautii kiekiai, jų pristatymo srautai (įveertinant atlieekų atvežim
mą ir iš kitų
ų regionų), nurodant
n
Vilniaus
kogeeneracinės jė
ėgainės planuojamos veiiklos vykdym
mo laikotarpįį.

PAV ataskaitoje
e pateikiam
ma informacija
Atasskaitoje
info
ormacija

pateikiam
ma Inform
macija apie technologin
nius processus, kurių m
metu susidaro
atlieko
os.
Atliekų
ų rūšys, kiekkiai, tvarkym
mo būdai ir alternatyvos
a
s, saugojimaas,
šalinim
mas ir panau
udojimas.

6 Galima
as pov
veikis įvairiem
ms aplinkos kompo
onenta
ams
ir pove
eikį aplinkai mažina
ančios priem
monės

Skyriuje pateikiaama trumpaa informaciija apie tai, kokie aplin
nkos kompo
onentai ir koks
k
poveikkis bus
nagrinėjamas atliekant vertinimą, kokiais aspekktais bus ve
ertinamas planuojamo
p
os ūkinės veiklos
v
poveeikis visuomenės sveiktai.
PAV ataskaitoje visų altern
natyvų atve
eju bus įverrtinta esama ir planuo
ojama aplinkos kompo
onentų
būklėė, aplinkos oro
o tarša ir ttriukšmo lyg
giai planuojaamos ūkinė
ės veiklos sklypo ribose..
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6.1 Vanduo
Artim
miausias anaalizuojamai teritorijai paaviršinis van
ndens telkin
nys yra Nerie
es upė.
Vilniaaus kogen
neracinės jė
ėgainės ekksploatacijaai vanduo gali būti reikalingaas gamybin
niuose
proce
esuose (pvzz. degimo kaamerų aušin
nimas), taip pat įmonėss darbuotojų
ų buitinėms reikmėms.
PAV ataskaitoje bus pateikiama inform
macija apie esamus
e
paviršinio vand
dens telkiniu
us, galimą poveikį
p
jų vandens kokyybei, vanden
ns poreikiuss, aprūpinim
mo būdus be
ei susidaran
nčius nuotekkų kiekius, galimą
g
ens telkiniuss, gretimoje aplinkose esančias
e
vandenvietes bei jų
teršiaančių medžžiagų patekimą į vande
apsaugos zonas,, galimo povveikio sumaažinimo ar kkompensacines priemones.
PAV ataskaitoje
e pateikiam
ma informacija
grinėjamass aspektas
Nag

ormacija
Pateiikiama info

Esam
ma situacijaa

Duom
menys apie paviršinio vandens telkkinius.
Vieto
ovės hidroge
eologinės sąąlygos.
Gretim
moje aplinkkose esančiaas vandenvietės, jų apsaaugos zono
os.

Plan
nuojamas
nau
udojimas

vand
dens Vandens poreikiiai. Naudojaamo vande
ens šaltiniai,, pasirinkim
mo
ndimas.
kriterrijai ir pagrin

Nuo
otėkų tvarkyymas

Nuote
ekų tipai, susidarym
mo šaltinių
ų aprašymaas. Nuotekkų
tvarkyymo sistemos.

Galiimas
(numatom
mas) Galim
mo avarinio
o teršiančių
ų medžiagų
ų patekimo
o į vanden
ns
povveikis vande
ens telkiniam
ms
telkin
nius mastas..
Poveikį
prieemonės

mažinančios Poveikį vandenss aplinkai mažinančios
m
arba komp
pensuojančio
os
priem
monės.

6.2
2 Aplinkos ora
as
Vilniaaus kogeneracinės jėgaainės eksplo
oatacijos me
etu galima aplinkos
a
oro
o tarša kuro – biokuro ir/arba
atliekkų - degimo produktaais, taip patt kurą pristatančių transporto priiemonių variklių išmettamais
produktais. Be pagrindinių
p
oro teršalų: anglies mo
onoksido, azoto
a
dioksido, sieros dioksido
d
ir kietųjų
k
dalellių, atliekų ir biokuro degimo metu į aplinkoss orą gali paatekti įvairio
os cheminėss medžiagos. PAV
ataskkaitoje bus pateikiamaas galimos aplinkos oro taršos masto
m
bei poveikio
p
įveertinimas. Emisijų
E
kontrolei pagal po
p reikį bus numatytoss tinkamos dūmų
d
valym
mo technologijos.
PAV ataskaitoje
e pateikiam
ma informacija
Nag
grinėjamass aspektas

Pateiikiama info
ormacija

Esam
ma situacijaa

Duom
menys apie meteorolog
gines ir klimaato sąlygas..
Aplin
nkos oro foninės taršos charakteristtikos.

Galiimas
povveikis

(numatom
mas) Į aplin
nkos orą išm
metami teršaalai.
Stacio
onarūs ir mobilūs
m
ap
plinkos oro taršos šaltiniai. Taršo
os
ika.
šaltin
nių trumpa charakterist
c
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Į aplin
nkos orą numatomų išm
mesti teršalų
ų kiekių skaičiavimas.
Išmettamų teršalų
ų ribinės aplinkos oro užterštumo
u
vvertės.
Aplin
nkos oro užterštumo pro
ognozė.
Povveikį
prieemonės

mažinančios Aplin
nkos oro tarššos reguliavvimo technin
niai sprendimai.

6.3
3 Dirvo
ožemis
Planu
uojamos ūkkinės veiklo
os teritorija yra kitos paskirties žemės sklype
e, kuriame numatytas
n
ž
žemės
naud
dojimo būdaas – pramon
nės ir sandėliavimo terittorijos. Sklype vyrauja technogeni
t
nis gruntas..
Galim
mas tam tikrras laikinas poveikis
p
gru
untui statybų metu.
PAV ataskaitoje
e pateikiam
ma informacija
grinėjamass aspektas
Nag

ormacija
Pateiikiama info

Esam
ma situacijaa

Dirvo
ožemio būklė.

Galiimas
povveikis
Povveikį
prieemonės

(numatom
mas) Galim
ma dirvožem
mio tarša iš stacionarių ar
a mobilių taaršos šaltinių.
Galim
ma dirvožem
mio tarša avaarijos atveju
u.
mažinančios Poveikio dirvožemiui sumažžinimo priem
monės.

6.4
4 Žemė
ės gelmės
Planu
uojama ūkiinė veikla nesusijusi su žemės gelmių ište
eklių naudo
ojimu. PAV
V ataskaitoje bus
pateikiama inforrmaciją apie
e žemės gelm
mių sandarąą analizuojaamoje vietovvėje.
PAV ataskaitoje
e pateikiam
ma informacija
Nag
grinėjamass aspektas

Pateiikiama info
ormacija

Esam
ma situacijaa

Žemė
ės gelmių saandaros chaarakteristiko
os.
Inžine
erinės – geo
ologinės sąlyygos.

Galiimas
povveikis
Povveikį
prieemonės

(numatom
mas) Galim
mas poveikiss geologiniaams komponentams, ae
eracijos zon
nai
grunttiniam ir požžeminiam vandeniui.
v
mažinančios Priem
monės taiko
omos žemė
ės gelmių ir požeminio vanden
ns
apsau
ugai.
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6.5
5 Biolog
ginė įva
airovė
Natū
ūralių ar sau
ugomų buveinių planu
uojamoje te
eritorijoje ir aplinkinėse
e teritorijose nėra. Viettovėje
vyrau
uja pramoninės paskirties objektaii. PAV ataskaaitoje bus pateikiama
p
informacija apie gretim
mybėse
esančias saugom
mas teritorijaas ir jose sau
ugomas verrtybes, galim
mą poveikį joms.
PAV ataskaitoje
e pateikiam
ma informacija
Nag
grinėjamass aspektas

Pateiikiama info
ormacija

Esam
ma situacijaa

Inform
macija apie vietovėje
v
esaančius bioto
opus, augalijąą ir gyvūnijąą.
Gretim
mos Europoss ekologinio
o tinklo Natura 2000 ir kittos saugomo
os
terito
orijos bei saugomos vertyybės.

Galiimas
povveikis
Povveikį
prieemonės

(numatom
mas) Galim
mas poveikiss biologinei įvairovei ir saugomoms teritorijom
ms
bei jo
ose saugomoms vertybėms.
mažinančios Planu
uojamos
priem
monės.

poveikio

biologinei

įvairovei

mažinim
mo

6.6
6 Kraštovaizdiis
Analizuojamoje vietovėje vyrauja
v
fun
nkcinis krašttovaizdis, kurį lemia greta
g
esantyys infrastruktūros
otekų valym
mo įrenginių infrastru
uktūra, šilumos gamyybos infrasttruktūra ir kitos
objekktai - nuo
veikiančios įmon
nės.
PAV ataskaitoje
e pateikiam
ma informacija
grinėjamass aspektas
Nag

ormacija
Pateiikiama info

Esam
ma situacijaa

Krašto
ovaizdžio tipas, regionaalumas, mozaikiškumass, įvairumass.
Vieto
ovės reljefas bei geomorfologinės charakteristi
c
ikos.
Esam
mos žemės naudmenos.

Galiimas
povveikis

(numatom
mas) Žemė
ėnaudos struktūros kitimas.
Poveikis kraštovvaizdžio sttabilumui, estetinei
e
k
kraštovaizdž
žio
vertei, gamtiniam
m karkasui.

Povveikio aplinkkai sumažinimo Terito
orijos sutvarrkymas, este
etinio poten
ncialo padid
dinimas.
prieemonės

6.7
7 Socialinė - ekonom
e
minė aplinka
Vilniaaus kogene
eracinės jėgainės pro
ojektas atitiinka Europos Sąjungo
os direktyvvų nuostataas dėl
atsinaujinančių išteklių panaudojim
p
mo (direktyyva 2009/2
28/EB), išm
metamų te
eršalų (dire
ektyva
2010
0/75/EB), ko
ogeneracijo
os naudojim
mo (direktyyva 2004/8
8/EB), atliekkų panaudojimo (dire
ektyva
2008
8/98/EB) ir ktt.
Planu
uojama ūkinė veikla attitinka Lietu
uvos ateitie
es energetikkos sektoriaus viziją, sttrateginius tikslus
t
bei u
uždavinius, išdėstytus Lietuvos Re
espublikos Seimo
S
2012
2 m. birželio
o 26 d. nutarimu Nr. X-2133
X
(Žin.,, 2012, Nr.8
80-4149) „D
Dėl nacionallinės energetinės neprriklausomyb
bės strategiijos patvirtinimo“
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patviirtintoje strategijoje. Nacionalinė
ėje energe
etinės neprriklausomyb
bės strateg
gijoje energ
getinė
nepriklausomyb
bė yra išskiriama kaip svarbiausias
s
s prioritetass energetiko
os srityje ikii 2020 m. Didelio
D
naud
dingumo ko
ogeneracijos plėtra naaudojant biiokurą ir (ar) komunallines atliekaas prisideda prie
nacio
onalinių tiksslų susijusių
ų energetinė
ės nepriklau
usomybės didinimu,
d
AEEI dalimi ene
ergijos gam
myboje
didin
nimo, ŠESD išmetimų
i
m
mažinimo.
Pažymėtina, kad
d analogiškaa nuostata dėl
d Vilniaus projekto įg
gyvendinimo formos ir pajėgumų galios
yra įttvirtinta ir Nacionalinės
N
s šilumos ūkkio plėtros 2014
2
– 2020
0 metų prog
gramos projjekto, kuriaii buvo
pritarta 2014 m.. balandžio 9 d. Vyriaussybės pasitaarimo protokolu Nr. 20 (5 klausimaas), 2 priedo
o 1.1.1.
dalyje.
Atliekų tvarkymas jas rūšiuojant, panaaudojant antrinėmis žaliavomis ir kurui yra skkatintinas darnios
plėtrros požiūriu
u. Panaudo
ojant atliekaas energijaai gauti yraa taupomi materialiniai ištekliai, skirti
iškastiniam kuru
ui, taip pat sukuriamos naujos daarbo vietos, kas atitinkka strategijo
os EUROPA
A 2020
tikslu
us.
PAV ataskaitoje
e pateikiam
ma informacija
Nag
grinėjamass aspektas

Pateiikiama info
ormacija

Esam
ma situacijaa

Inform
macija apie vietovę: gyventojų
ų skaičius, jo kitimaas,
migraacijos tende
encijos ir demografiniaii rodikliai.
Invessticijos nagrinėjamoje te
eritorijoje.
Darbo
o rinka, bed
darbystė ir jo
os kitimas.

Galiimas
povveikis

(numatom
mas) Galim
mas PŪV po
oveikis ekon
nominėms sąlygoms, darbo rinkaai,
investicijoms, šilumos ir elektros energijos kaainos kitim
mo
tende
encijos.
Galim
mas tiesiogin
nis ir netiesioginis pove
eikis kitoms ūkio šakom
ms.
Dėl veiklos galim
mi visuomen
nės konfliktaai.

Povveikį
prieemonės

mažinančios Poveikio socialin
nei-ekonomiinei aplinkai mažinimo priemonės..

6.8
8 Kultūros verrtybės
Analizuojama skklypo dalis nepatenka
n
į registruotų
ų saugomų kultūros
k
pavveldo vertyb
bių teritorijaas ir jų
p
informacija apie gretim
mybėse regiistruotas ku
ultūros
apsaugos zonass. PAV ataskkaitoje bus pateikiama
es bei galimąą poveikį joms.
paveeldo vertybe
PAV ataskaitoje
e pateikiam
ma informacija
Nag
grinėjamass aspektas

Pateiikiama info
ormacija

Esam
ma situacijaa

Inform
macija apie gretimose teritorijjose esanččias kultūro
os
pavelldo vertybes ir objektuss.

Galiimas
povveikis

(numatom
mas) PŪV kultūros paveldo
p
ob
bjektų, jų teritorijų
t
ir vietovių, jų
ugos zonų atžvilgiu
a
be
ei galimas poveikis jų vertingosiom
v
ms
apsau
savyb
bėms.

Povveikį

mažinančios PŪV poveikį ku
ultūros pavveldo objekktams ir (ar) vietovėm
ms
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mažin
nančios prie
emonės.

6.9
9 Visuo
omenės sveikata
Poveeikio aplinkaai vertinimo
o ataskaitos sudėtyje bu
us atliekamas planuojaamos ūkinėss veiklos po
oveikio
visuo
omenės sve
eikatai vertinimas (toliaau - PVSV).. PVSV atlie
ekamas siekkiant nustattyti, apibūd
dinti ir
įvertiinti galimą PŪV poveiikį visuome
enės sveikattai, pasiūlytti pašalinti arba sumažžinti kenksm
mingą
visuo
omenės sveikatai poveikį tinkamom
mis priemonėmis bei pagrįsti
p
PŪV
V sanitarinėss apsaugos zonos
ribų dydį. SAZ ribos turi būti nustattomos tokio
os, kad tarršos objekto
o keliama ccheminė, fiizikinė
nkos oro tarrša, tarša kvvapais ar kiita tarša, ku
urios rodikliių ribinės vertės
v
reglam
mentuotos teisės
aplin
norm
miniuose akttuose, už SA
AZ ribų nevviršytų teisės norminiuo
ose aktuose
e gyvenamaajai aplinkai ir (ar)
visuo
omeninės paaskirties passtatų aplinkkai nustatytų
ų ribinių tarššos verčių.
PAV ataskaitoje bus įvertin
nta planuojjamos ūkinė
ės veiklos objekto
o
keliama aplinkkos oro che
eminė
pais bei fizikkinė tarša, ku
urių rodiklių
ų ribinės verrtės reglamentuotos te
eisės normin
niuose
taršaa, tarša kvap
aktuo
ose, bei pasiūlyta saniitarinės apssaugos zono
os dydis ir ribos, už kurių eksplo
oatuojant Viilniaus
kogeeneracinę jė
ėgainę nebūtų viršijam
mos teisės norminiuosse aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar)
visuo
omeninės paskirties
p
p
pastatų
apliinkai nustaatytos ribinės taršos vertės,
v
tuo užtikrinantt, kad
planu
uojama ūkin
nė veikla ne
edarys neigiaamo poveikkio visuomenės sveikataai.
Vado
ovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaaugos minisstro 2004 m.
m rugpjūčio 19 d. įsakym
mu Nr.
V-586
6 patvirtintų
ų Sanitarinė
ės apsaugoss zonų ribų nustatymo ir režimo taaisyklių 6.1.. punktu po
oveikio
visuo
omenės sve
eikatai vertinimas, kaaip poveikiio aplinkai vertinimo proceso dalis, atliekkamas
vado
ovaujantis Lietuvos
L
Respublikos planuojam
mos ūkinės veiklos poveikio
p
ap
plinkai verttinimo
įstatyymu, Poveikio aplinkaai vertinimo
o programo
os ir ataskaaitos rengimo nuostatais, patvirtintais
Lietu
uvos Respub
blikos aplinkos ministrro 2005 m. gruodžio 23
2 d. įsakym
mu Nr. D1-6
636 „Dėl Po
oveikio
aplin
nkai vertinim
mo program
mos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“.
Vado
ovaujantis Poveikio aplinkai verrtinimo pro
ogramos irr ataskaitoss rengimo nuostataiss PAV
ataskkaitoje bus pateikiama
p
ši informaciija:
Nagrrinėjamas aspektas
a

P
Pateikiama
a informacija

Bend
dra informaccija

V
Vilniaus
mie
esto visuom
menės sveikaatos būklės analizė.
a
Veiksnių (cheminių, fizikinių, kvapų), darančių įtaaką
V
v
visuomenės
s sveikatai, analizė.
a

Galim
mas (numato
omas) pove
eikis

PVSV
P
me
etodų
p
pagrindima
as.

ap
prašymas.

Metodų

pasirinkimo

Poveikio viisuomenės sveikatai vertinimas: planuojam
P
mos
ū
ūkinės
veikklos cheminės (aplinkkos oro taarša bei taarša
k
kvapais)
ir fizikinės (triukšmas)
(
taršos, gaalinčios daryti
p
poveikį
visu
uomenės sve
eikatai, vertinimas.
Poveikio visuomenės
P
v
s sveikatai vertinimaas atliekam
mas
r
remiantis
k
kitose
pove
eikio aplinkai vertinim
mo ataskaitos
d
dalyse
pateikta informaacija bei duo
omenimis apie PŪV.
Biokuro atvvežimo į planuojamos
B
p
s Vilniaus kogeneracin
nės
j
jėgainės
te
eritoriją maršruto
m
įvvertinimas, planuojam
mos
ū
ūkinės
veiklos naudojaamo kuro trransportavim
mo priemon
nių,
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jjudančių privažiuojam
p
maisiais ke
eliais ir g
gatvėmis bei
g
geležinkeliu
u, sukeliamo
o triukšmo dydžių
d
atitikkimo norminio
t
teisės
akto nustatytiems ribiniam
ms dydžiam
ms bei galimo
p
poveikio
vissuomenės svveikatai įvertinimas.
SSanitarinė apsaugos
a
zona (SAZ). Normatyvin
nis SAZ dyd
dis.
S
Siūlomas
SA
AZ dydis ir ribos, įverttinus planuo
ojamos ūkin
nės
v
veiklos
objekto keliam
mos aplinko
os oro che
eminės tarššos,
t
taršos
kvapais bei fizikiinės taršos (triukšmas)
(
veiksnių, ku
urių
r
rodiklių
ribiinės vertės reglamentu
uotos teisėss norminiuo
ose
a
aktuose,
p
prognozuojaamą sklaid
dą, poveikįį visuomen
nės
s
sveikatai.
I
Išvados
ir re
ekomendaciijos.
Poveeikio visuomenės
sumaažinimo prie
emonės

sveikatai P
Planuojamo
os ūkinės veiklos
v
pove
eikį visuomenės sveikaatai
m
mažinančio
s priemon
nės: aplinkos oro te
eršalų, kvapo,
t
triukšmo
e
emisijas
be
ei sklidimąą aplinkoje mažinanččios
p
priemonės.

Skyriaus ,,Visu
uomenės
schemos, žemėlapiai

s
sveikata“
IIšmetamų teršalų galim
mų didžiaussių pažemio
o koncentraccijų
ž
žemėlapis-s
schema, kurioje
k
paažymimas planuojam
mas
o
objektas
(V
Vilniaus kog
generacinė jėgainė), taaršos šaltin
niai,
a
atskirų
terššalų koncen
ntracijų izo
olinijos (tų teršalų, ku
urių
p
pažemio
koncentracija viršija ribinę užterrštumo vertę),
p
prognozuoj
jami fizikiinės taršo
os (triukšm
mo) dydžžiai,
p
planuojamo
o objekto grretimybės (g
gyvenamieji namai, taršos
a kiti reikšmingi objektai), normatyviniss SAZ dyd
ar
dis,
s
siūlomas
nu
ustatyti SAZ dydis ir ribo
os.

7 Monittoringa
as
PAV ataskaitoje bus nustattytas poveikio aplinko
os kokybei ir taršos šalltinių monittoringo vykkdymo
onitoringo apimtis,
a
nusstatyti monitoringo pro
ogramos m
metmenys Viilniaus
tikslingumas, reikalingo mo
ėgainės stattybai ir eksp
ploatacijai. Taip
T
pat bus išanalizuo
otas tikslingumas ir įverrtintos
kogeeneracinės jė
galim
mybės realiu
u laiku (“online“) viešai stebėti em
misijų matavvimų ir kitų
ų aplinkosau
uginių parametrų
aktuaalius duome
enis.
Ūkio subjektus, privalančiu
us vykdyti ūkio subjekktų aplinko
os monitorin
ngą, ūkio subjektų
s
ap
plinkos
ogramos tu
urinį, jos re
engimo, de
erinimo tvarką, monito
oringo
monitoringo tikkslus, monitoringo pro
ų ir matavim
mų kokybės užtikrinimąą ir kontrolę
ę, monitorin
ngo duomen
nų ir inform
macijos
vykdymą, tyrimų
mą, saugojimą ir teikim
mą nustato LR
L aplinkos ministro 20
009-09-16 įsakymu Nr. D1-546
D
patvvirtinti
rinkim
Ūkio subjektų ap
plinkos mon
nitoringo nu
uostatai (Žin
n., 2009 Nr. 113-4831,
1
su
u vėlesniais pakeitimaiss).
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8 Rizikos analiizė ir jo
os verttinimas
s
Ekstrremalios situacijos verttinamos vad
dovaujantiss LR aplinkoss ministro 2002 m. Liep
pos 16 d. įsaakymu
67 patvirttintomis “Planuojam
Nr. 36
“
os ūkinėss veiklos galimų avarijų rizzikos verttinimo
rekom
mendacijom
mis” (Žin., 20
002, Nr. 61-2
297).
PAV ataskaitoje
e pateikiam
ma informacija:
grinėjamass aspektas
Nag

ormacija
Pateiikiama info

Pavojaus
šalttinių Galim
mos ekstrem
malių situaacijų eksplloatuojant kogeneraccinę
iden
ntifikavimass ir analizė
jėgain
nę priežastyys, rizikos ap
ptikimas ir įvertinimas, vadovaujan
ntis
Planu
uojamos ūkkinės veiklo
os galimų avarijų rizikos vertinimo
rekom
mendacijom
mis.
Prog
gnozuojamų
avarrinių Galim
mas poveikiss gamtinei aplinkai
a
ir aplinkiniams
a
s gyventojaams
situacijų pasekmių vertinim
mas įvyku
us ekstremaalioms (avaarinėms situ
uacijoms). Nors objekktas
nebus įtraukiamas į pavojin
ngų objektų
ų registrą, taačiau atliekaant
os analizę scenarijam
ms, kurių pasėkoje
p
g
galimi
gaissrai,
riziko
sprog
gimai ar pavojingų
p
medžiagų nutekėjimas į aplin
nką,
pavojjingo povveikio zo
onos įvertinamos vadovaujan
ntis
Pavojjingojo objjekto, kuriaame esamų
ų pavojingų
ųjų medžiaagų
kiekiaai prilygsta nustatytųjų kvalifikaccinių kiekių II lygiui ar jį
viršijaa, saugos attaskaitos re
engimo reko
omendacijo
ose pateikto
oms
pavojjingo poveikio vertėmss.
Avaarijų
prieemonės

prevenccijos Rekomenduojam
mos avarijų prevencijoss ir likvidavim
mo priemon
nės
ntų
bus siūlomos vadovaujjantis normatyvinių dokumen
ose
reikallavimais, taiip pat atsižvvelgus į gerrą praktiką analogiškuo
objekktuose Lietu
uvoje ir pasaaulyje.
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9 Kita informacija
9.1 Inform
macija

apie
e

po
oveikio

aplinkai

vertinimo

progn
nozavim
mo ir ve
ertinimo
o metod
dus
Skyriuje bus paateikta info
ormacija ap
pie poveikio
o aplinkai vertinimui
v
panaudotus prognozaavimo,
vertin
nimo metod
dus.
Reng
giant PAV attaskaitą buss apibendrin
nta esama literatūrinė in
nformacija, naudojami mokslinių tyrimų
t
bei monitoringo
m
o duomenyss apie nagrinėjamus ap
plinkos komponentus, atliekama
a
pirminių ir an
ntrinių
informacijos duo
omenų anallizė, sudarom
mi GIS žemėėlapiai, taiko
omas ekspe
ertinis vertin
nimas.
e numatom
ma atlikti planuojamų naudoti te
echnologijų
ų palyginim
mą su Geriaausiais
PAV ataskaitoje
priein
namais gam
mybos būdais.
PŪV cheminė (aaplinkos oro
o tarša bei tarša
t
kvapaiis) ir fizikinė
ė (triukšmass) tarša, galinti daryti poveikį
p
aplin
nkai ir visuom
menės sveikkatai, bus ve
ertinama maatematinio modeliavim
mo būdu, naaudojant Ap
plinkos
minissterijos povveikio aplinkkai vertinimu
ui rekomend
duojamų modelių sąrašše išvardintus modeliuss.
Aplin
nkos oro tarršos ir kvap
pų sklaidos modeliavim
mui numatoma naudoti AERMOD View matem
matinį
modelį (Lakes Environmen
E
ntal Softwaare, Kanadaa). AERMOD
D View modelis taikom
mas oro ko
okybei
kontroliuoti ir skirtas taškiniams, plloto, linijiniams bei tūrio
t
šaltin
niams mode
eliuoti. AER
RMOD
algorritmai yra skirti pažemio sluoksniu
ui, vėjo, turrbulencijos ir temperattūros vertikaaliems profiliams,
taip pat valando
os vidurkių koncentraccijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskkaičiuoti, vie
etovės
tipam
ms įvertinti. Šis modeliss yra įtraukttas į LR Aplin
nkos ministterijos rekom
menduojam
mų modelių, skirtų
nti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyyginami tiekk su Europo
vertin
os Sąjungoss, tiek su Lie
etuvos
Resp
publikos teissės aktų bei norminių dokumentų rreikalavimais.
Planu
uojamos ūkkinės veiklo
os sukeliamo triukšmo poveikio vertinimui
v
numatoma
n
naudoti CaadnaA
programinę įran
ngą. CadnaA
A (Compute
er Aided Noise Abatem
ment – komp
piuterinė triukšmo mažžinimo
sistem
ma) – tai prrograminė įranga skirtaa triukšmo poveikio
p
apskaičiavimu
ui, vizualizaccijai, įvertiniimui ir
prognozavimui.
Artim
miausia gyve
enamosios ir visuomen
ninės paskirties pastatų aplinka ir
i rekreacinės teritorijo
os bus
vertin
namos pagaal kadastrin
nius žemėlaapius, teritorijų planaviimo dokum
mentų (bend
drųjų, detaliųjų ir
speciialiųjų planų
ų) duomenis,, apžiūrint viietovę.
Demo
ografiniai ir sergamumo
o rodikliai bu
us gaunami iš Higienos instituto tin
nklalapyje (w
www.hi.lt) paateiktų
Lietuvos sveikato
os rodiklių informacinė
i
os instituto Sveikatos
S
in
nformacijos centro
c
s sistemos bei Higieno
ngtų leidinių
ų ir apžvalgų
ų bei Lietuvo
os statistikos departamen
nto (http://w
www.stat.gov.lt/lt/).
paren

Reng
giant poveikio aplinkai vertinimo
o ataskaitą, pagal pore
eikį gali būti pasitelkti ir kiti reikkalingi
prognozavimo ir vertinimo metodai.
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9.2
2 Inform
macija apie tai,
t
ar planuo
ojama ūkinė
ū
v
veikla
gali
turėtii

reikš
šmingą

aplink
kai

amą
neigia

p
poveikį

kitos

ybės
valsty

Atsižžvelgiant į tai,
t kad analizuojama Vilniaus
V
kog
generacinėss jėgainės vieta
v
yra tolli nuo valstyybinių
sienų
ų, planuojam
ma ūkinė ve
eikla neturėss reikšmingo
o neigiamo poveikio kittų valstybių
ų aplinkai.

9.3
3 Visuo
omenės informavima
as ir visuom
menės nuomo
onės
vertin
nimas

PAV ataskaitoje bus pateiktti visuomenės informavvimo dokum
mentai: skelbimai spaud
doje, visuom
menės
ūlymai ir jų
ų vertinimass, PAV ataskaitos viešo
o svarstymo
o protokolaai. PAV atasskaitos
motyyvuoti pasiū
viešin
nimas bus atliekamass vadovaujaantis Visuomenės info
ormavimo ir dalyvavim
mo planuo
ojamos
ūkinė
ės veiklos poveikio
p
aplinkai vertinimo processe tvarkos aprašu (patvvirtinta LR AM
A 2005-07--15 LR
AM įssakymu Nr. D1-370, Žin
n., 2005, Nr. 93-3472, su vėlesniais pakeitimais)
p
).
Apie parengtą PAV
P program
mą informaccija visuomeenei paskelb
bta (2 priedaas):
-

Vilniaus miesto savivvaldybės ad
dministracijo
os skelbimų
ų lentoje 201
15 m. vasario 27 d.,

-

K
Lazdynų, Pilaitės
P
ir Šeškinės seniū
ūnijų skelbiimų lentose
e 2015
Panerių, Žvėryno, Karoliniškių,
m. vasariio 27 d.,

-

respublikkinėje spaud
doje – laikraaštyje „Lietu
uvos žinios“ 2015 m. vassario 27 d.,

-

vietos sp
paudoje – laikraščio „Lie
etuvos rytass“ priede „So
ostinė“ 2015
5 m. vasario 28 d.,

-

užsakovo
o internetin
nėje svetainė
ėje adresu: http://www
h
w.kogen.lt/vilniaus-proje
ektas.

Per 10
1 darbo diienų nuo in
nformacijos apie paren
ngtą PAV prrogramą paaviešinimo buvo
b
gautas UAB
„Reenergy“ 2015-03-05 dieenos raštas su pastabomis dėl poveikio
p
aplinkai vertin
nimo progrramos.
Remiiantis Visuo
omenės info
ormavimo ir dalyvavim
mo planuojjamos ūkinė
ės veiklos poveikio
p
ap
plinkai
vertin
nimo proce
ese tvarkos aprašu (paatvirtintas LR
L AM 2005
5 m. liepos 15 d. įsakyymus Nr. D1-370)
gautos pastaboss yra registrruotos pagaal nustatytąą formą ir raaštu yra atsaakyta UAB „Reenergy“
„
dėl jų
ūlymų įtraukkimo ir verttinimo atliekkant planuo
ojamos ūkin
nės veiklos PAV.
P
Inform
macija apie gautas
g
pasiū
pastaabas ir jų reg
gistracija paateikiami 4 PAV
P program
mos priede..

9.4
4 PAV ataskait
a
toje prid
dedamii dokum
mentai
PAV aataskaitoje bus pateikiaami šie doku
umentai:
 poveikio
o aplinkai ve
ertinimo sub
bjektų išvados;
 tekstiniai ir grafiniai priedai.
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10 Litera
atūra
Aplin
nkos apsaug
gos agentūros direktoriaus 2004 m.
m gruodžio 14 d. įsakyymas Nr. AV
V-200 „Dėl Ūkinės
Ū
veiklos poveikiui
p
ap
plinkos oru
ui vertinti teršalų
t
sklaiidos skaičiavimo mod
delių pasirinkimo
rekomen
ndacijų patvirtinimo“ (Žin
n., 2008, Nr. 143-5768).
Aplin
nkos apsaug
gos agentūros direktoriaus 2004 m.
m gruodžio 14 d. įsakyymas Nr. AV
V-200 „Dėl Ūkinės
Ū
veiklos poveikiui
p
ap
plinkos oru
ui vertinti teršalų
t
sklaiidos skaičiavimo mod
delių pasirinkimo
rekomen
ndacijų patvirtinimo“ (Žin
n., 2008, Nr. 143-5768).
EK Informacinis dokumentas
d
apie atliekų
ų deginimo geriausius
g
prrieinamus gaamybos būd
dus (GPGB). 2005.
2
Europ
pos Bendrijo
os Tarybos 1991 m. gruo
odžio 12 d. Direktyva
D
91//689/EEB “Dėėl pavojingų
ų atliekų”.
Europ
pos parlameento ir taryb
bos 2004 m. vasario 11 d.
d Direktyva 92/42/EEB “Dėl
“
termofiikacijos skattinimo,
remiantiss naudingosios šilumos paklausa
p
vid
daus energettikos rinkoje
e, ir iš dalies keičianti
k
Direektyvą
92/42/EEEB”.
Europ
pos parlameento ir taryb
bos 2008 m. lapkričio 19
9 d. Direktyvva 2008/98/EEB “Dėl atlieekų ir panaikkinanti
kai kuriass direktyvas””.
Europ
pos parlame
ento ir taryb
bos 2009 m.. balandžio 23 d. Direkttyva 2009/2
28/EB “Dėl skatinimo
s
naaudoti
atsinaujin
nančių išteklių energiją, iš dalies keiččianti bei vėėliau panaikin
nanti Direktyyvas 2001/77/EB ir
2003/30//EB”.
Europ
pos parlameento ir taryb
bos 2010 m. lapkričio 24
4 d. Direktyvva 2010/75/EES “Dėl pram
moninių išmetamų
teršalų (taršos integruotos preveencijos ir kon
ntrolės)” (nau
uja redakcijaa).
Europ
pos parlame
ento ir tarybos 2012 m.
m spalio 25 d. Direktyvva 2012/27
7/ES “Dėl en
nergijos varttojimo
efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EEB ir 2010//30/ES bei kuria
8/EB ir 2006/3
32/EB”.
panaikinaamos direktyyvos 2004/8
Integ
grated Polluttion Preventtion and Control Refereence Document on the Best Availab
ble Techniqu
ues for
Waste Inccineration. 2006.EC.
2
Lietuvos Respub
blikos aplinkkos ministro 1999 m. lieepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo
taisyklių patvirtinimo
o” (Žin., 1999
9, Nr. 63-2065).
uvos Respub
blikos aplinkkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 367 “Dėl plaanuojamos ūkinės
Lietu
veiklos galimų
g
avarijjų rizikos vertinimo reko
omendacijų R 41-02 pattvirtinimo” (Žin.,
(
2002, Nr.
N 61297).
Lietuvos Respublikos aplinko
os ministro 2005
2
m. gruo
odžio 23 d. įssakymas Nr. D1-636 „Dėėl Poveikio ap
plinkai
vertinimo
o programoss ir ataskaito
os rengimo nuostatų
n
pattvirtinimo“ (Žin.,
(
2006, Nr.
N 6-225; 2008, Nr.
79-3138, 2010, Nr. 89
9-4729.
Lietuvos Respublikos aplinko
os ministro 2005
2
m. gruo
odžio 23 d. įssakymas Nr. D1-636 „Dėėl Poveikio ap
plinkai
vertinimo
o programoss ir ataskaito
os rengimo nuostatų
n
pattvirtinimo“ (Žin.,
(
2006, Nr.
N 6-225; 2008, Nr.
79-3138, 2010, Nr. 89
9-4729).
Lietuvos Respub
blikos aplinkkos ministro
o 2005 m. liepos 15 d.. įsakymas Nr. D1-370 „Dėl Visuom
menės
informavvimo ir dalyyvavimo planuojamos ūkinės
ū
veiklo
os poveikio
o aplinkai vertinimo
v
procese
tvarkos aprašo
a
patvirrtinimo“ (Žin
n., 2005, Nr. 93-3472; 20
008, Nr. 143-5
5750; 2010, Nr. 2-81, 2010, Nr.
89-4732, 2011. Nr. 10
08-5122, 2012 Nr. 102-52
207).
Lietuvos Respub
blikos aplinkkos ministro
o 2005 m. liepos 15 d.. įsakymas Nr. D1-370 „Dėl Visuom
menės
informavvimo ir dalyyvavimo planuojamos ūkinės
ū
veiklo
os poveikio
o aplinkai vertinimo
v
procese
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tvarkos aprašo
a
patvirrtinimo“ (Žin
n., 2005, Nr. 93-3472; 20
008, Nr. 143-5
5750; 2010, Nr. 2-81, 2010, Nr.
89-4732, 2011. Nr. 10
08-5122, 2012 Nr. 102-52
207 ).
Lietuvos Respub
blikos Energ
getikos miniisterijos patteiktas derin
nimui Nacio
onalinės šilumos ūkio plėtros
p
2014-202
20 metų prog
gramos projjektas.
os paveldo departament
d
to prie kultū
ūros ministerrijos kultūros vertybių re
egistro
Lietuvos Respublikos Kultūro
internetin
nė svetainė http://kvr.kp
pd.lt/heritag
ge/.
ojamos ūkinėės veiklos po
oveikio aplin
nkai vertinio
o įstatymas ((Žin., 2005, Nr.
N 84Lietuvos Respublikos planuo
3105, akttuali redakcijja 2013-07-1
16).
ojamos ūkinėės veiklos po
oveikio aplin
nkai vertinio
o įstatymas (Žin.,
(
2005, Nr.
N 84Lietuvos Respublikos planuo
3105, akttuali redakcijja 2013-07-1
16).
blikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimas Nr.
N X-2133 „Dėl
„
nacionaalinės energ
getinės
Lietuvos Respub
nepriklau
usomybės sttrategijos patvirtinimo“ (Žin.,
(
2012, Nr.
N 80-4149)..
m Konkuren
ncingos, darrnios ir
Lietuvos Respublikos Seimo Europos reiikalų komiteeto komunikkatas „2020 m.
saugios energetikos
e
strategija“ (C
COM(2010)6
639).
mų planas ikki 2050
Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto komunikaatas „Energeetikos veiksm
m.“ (COM
M(2011)0885
5).
blikos sveikaatos apsaug
gos ministro
o 2004 m. rugpjūčio 19
9 d. įsakymaas Nr. V-586
6 “Dėl
Lietuvos Respub
Sanitarinių apsaugoss zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patviirtinimo” (Ž
Žin., 2004, Nr. 1344878).
blikos Vyriau
usybės 2014
4 m. gegužžės 28 d. nutarimas „D
Dėl Vilniaus ir Kauno miestų
m
Lietuvos Respub
centralizu
uoto šilumo
os tiekimo ūkio mod
dernizavimo įrengiant vietinius irr atsinaujinančius
valstybei svaarbiais
energijoss išteklius naaudojančias kogeneracin
nes elektrinė
ės projektų pripažinimo
p
ekonominiais projekttais“ Nr. 486 (Žin., 2014, Nr. 2014-060
041).
Kultūros pavveldo deparrtamento prrie kultūros ministerijo
os kultūros vertybių registro internetinė
LR K
svetainė http://kvr.kp
pd.lt/heritag
ge/.
Vilniaaus miesto bendrasis
b
plaanas iki 2015
5 metų, patvvirtintas Viln
niaus miesto savivaldybėės tarybos 20
007 m.
vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519.
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Vilniaus kkogeneracinėss jėgainės poveeikio aplinkai vertinimo pro
ograma

1 PAV PROGRAMO
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2014-12-15 14:34:14
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 1/25775
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 1997-09-03
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jočionių g. 13
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Žemės sklypas
Unikalus Nr.: 0101-0067-0021
Žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0067:21 Vilniaus m. k.v.
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 85.2355 ha
Užstatyta teritorija: 74.8066 ha
Kitos žemės plotas: 10.4289 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 24946602 Lt
Žemės sklypo vertė: 15591626 Lt
Vidutinė rinkos vertė: 34959000 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-09-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-09-08

2.2.

Pastatas - Turbininės alyvos priėmimo ir saugojimo pastatas
Unikalus Nr.: 4400-0943-6680
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 66H1/g
Statybos pradžios metai: 2006
Statybos pabaigos metai: 2006
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 6 %
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 24.59 kv. m
Pagrindinis plotas: 24.59 kv. m
Plotas bruto: 27.00 kv. m
Užstatytas plotas: 27.00 kv. m
Tūris: 107 kub. m
Koordinatė X: 6059539
Koordinatė Y: 574670
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 78200 Lt
Atkuriamoji vertė: 73500 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2009-03-05
Vidutinė rinkos vertė: 73500 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-03-05
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-09-11

2.3.

Pastatas - Garažas
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Paneriškių g. 15
Unikalus Nr.: 4400-2432-5495
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Pažymėjimas plane: 67G1/b
Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2013
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Dujos: Nėra
Sienos: Blokeliai
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 79.80 kv. m
Pagrindinis plotas: 49.22 kv. m
Plotas bruto: 116.00 kv. m
Užstatytas plotas: 59.00 kv. m
Tūris: 290 kub. m
Koordinatė X: 6059523
Koordinatė Y: 574371
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
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Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 97400 Lt
Atkuriamoji vertė: 97400 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2013-02-11
Vidutinė rinkos vertė: 28000 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-02-11
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-02-11
2.4.

Pastatas - Garažas
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Paneriškių g. 15
Unikalus Nr.: 4400-2432-5519
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Pažymėjimas plane: 68G1/b
Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2013
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Dujos: Nėra
Sienos: Blokeliai
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 56.16 kv. m
Pagrindinis plotas: 49.71 kv. m
Plotas bruto: 68.00 kv. m
Užstatytas plotas: 91.00 kv. m
Tūris: 313 kub. m
Koordinatė X: 6059531
Koordinatė Y: 574370
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 105000 Lt
Atkuriamoji vertė: 105000 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2013-02-11
Vidutinė rinkos vertė: 20900 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-02-11
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-02-11

2.5.

Pastatas - Katilinė
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Paneriškių g. 17
Unikalus Nr.: 4400-2723-1625
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Pažymėjimas plane: 69P3/g
Būklė: Nebaigtas statyti
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Baigtumo procentas: 90 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 2823.05 kv. m
Pagrindinis plotas: 1723.74 kv. m
Plotas bruto: 5077.00 kv. m
Užstatytas plotas: 2397.00 kv. m
Tūris: 30734 kub. m
Koordinatė X: 6059702
Koordinatė Y: 574417
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5624000 Lt
Atkuriamoji vertė: 5624000 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2014-02-26
Vidutinė rinkos vertė: 2812000 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-02-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-12-06
Pastato energinio naudingumo klasė: B
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui
(jo daliai) šildyti: 71.22 kWh/m2/m.
2.6.

Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.: 4400-3056-1865
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų
Pažymėjimas plane: š7
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą unik. Nr. 4400-2944-2542
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2014
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1418646848&trn_nr=1&reg... 2014.12.15

NT Registras 1/25775

Page 3 of 9
39

Šil. linijos paklojimo būdas: Ant atramų
Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje
Medžiaga: Plienas
Ilgis: 1.19 m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5010 Lt
Atkuriamoji vertė: 5010 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2014-08-27
Vidutinė rinkos vertė: 5010 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-08-27
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-08-27
2.7.

Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.: 4400-3056-1887
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų
Pažymėjimas plane: š1-š6
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą unik. Nr. 4400-2944-2542
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2014
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė
Šil. linijos paklojimo būdas: Tranšėjoje (be kanalų)
Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje
Medžiaga: Plienas
Ilgis: 686.41 m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3203000 Lt
Atkuriamoji vertė: 3203000 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2014-08-27
Vidutinė rinkos vertė: 3203000 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-08-27
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-08-27

2.8.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Atvira lauko kuro saugojimo aikštelė
Unikalus Nr.: 4400-2723-1636
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Pažymėjimas plane: b106
Būklė: Nebaigtas statyti
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Baigtumo procentas: 95 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 79700 Lt
Atkuriamoji vertė: 79700 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2014-02-26
Vidutinė rinkos vertė: 79700 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-02-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-08-07
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 4400-2723-1625, aprašytam p. 2.5.

2.9.

Priklausinys: Vandentiekio tinklai - Vandentiekio įvadas
Aprašymas / pastabos: Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas statinys.
Unikalus Nr.: 4400-2789-3536
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Pažymėjimas plane: 1-4
Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2013
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 4 %
Vandentiekio linijos reikšmė: Įvadinė
Medžiaga: Polietilenas
Ilgis: 69.57 m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 30800 Lt
Atkuriamoji vertė: 29500 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2014-08-12
Vidutinė rinkos vertė: 29500 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-08-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-10-28
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso inžineriniams tinklams Nr. 1397-9001-0018 iš registro 10/313297

2.10.

Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Šilumos tiekimo tinklų drenažas
Unikalus Nr.: 4400-2944-2575
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Pažymėjimas plane: d
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2014
Baigtumo procentas: 100 %
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Nuotekų linijos būdas: Lietaus
Medžiaga: Plienas
Ilgis: 29.60 m
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Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2700 Lt
Atkuriamoji vertė: 2700 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2014-04-14
Vidutinė rinkos vertė: 2700 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-04-14
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-04-14
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso šilumos tinklams Nr. 4400-3056-1887, aprašytiems p. 2.7.
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Technology Projects", a.k. 302530057
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2944-2575, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: Statybos rangos sutartis, 2012-11-29, Nr. 50999_120030S1M1MA
Susitarimas, 2014-02-27
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, 2014-09-02, Nr. 02
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-20

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Technology Projects", a.k. 302530057
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3056-1865, aprašyti p. 2.6.
šilumos tinklai Nr. 4400-3056-1887, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: Statybos rangos sutartis, 2012-11-29, Nr. 50999_120030S1M1MA
Susitarimas, 2014-02-27
Statybos užbaigimo aktas, 2014-06-26, Nr. SUA-00-140626-00217
Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
(statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį, 2014-11-06, Nr. STL-14-3561
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-11

4.3.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI", a.k. 124135580
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2789-3536, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, 2014-07-18,
Nr. 02-256
Įrašas galioja: Nuo 2014-08-01

4.4.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Technology Projects", a.k. 302530057
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2723-1625, aprašytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-2723-1636, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2014-02-27, Nr. 3-1054
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-27

4.5.

Nuosavybės teisė
Savininkas: VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA ENERGETIKŲ AUTOMOBILIZMO KLUBAS,
a.k. 225779230
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2432-5519, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: Deklaracija apie statybos užbaigimą, 2013-02-21, Nr. 2
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-21

4.6.

Nuosavybės teisė
Savininkas: VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA ENERGETIKŲ AUTOMOBILIZMO KLUBAS,
a.k. 225779230
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2432-5495, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: Deklaracija apie statybos užbaigimą, 2013-02-21, Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-21

4.7.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI", a.k. 124135580
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0943-6680, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, 2007-01-26, Nr. 38
Įrašas galioja: Nuo 2007-08-06

4.8.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Savivaldybės valdybos sprendimas, 1997-03-06, Nr. 364V
Apskrities viršininko įsakymas, 2000-06-15, Nr. 2027-01
Apskrities viršininko įsakymas, 2002-07-17, Nr. 2829-01
Įrašas galioja: Nuo 2002-08-01

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1.
Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio
18 d., 2010-06-18, Nr. XI-912
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01
6. Kitos daiktinės teisės :
6.1.

Kiti servitutai (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2002-07-17, Nr. 2829-01

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1418646848&trn_nr=1&reg... 2014.12.15

NT Registras 1/25775

Page 5 of 9
41
Plotas: 1.499 ha
Aprašymas: bet kuriuo paros metu sklypo naudotojas privalo leisti eiti ir važiuoti į
gretimus sklypus sklypo dalimi, žemės sklypo plane pažymėta linijomis ir
skaičiais 12, 87-100, 361, 327, 101-115, 44-48, 289, 128-123, 28, 30, 122-116, 19,
18, 136-129, 60-86, 13
Įrašas galioja: Nuo 2002-08-01

7. Juridiniai faktai:
7.1.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: LITGRID AB, a.k. 302564383
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2014-11-06,
Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-373/SUT-310-14
Plotas: 1.9548 ha
Aprašymas: Terminas - 49 metai
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-18
Terminas: Nuo 2014-11-06

7.2.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: "Lietuvos energija", UAB, a.k. 301844044
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2014-08-28, Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-278
Plotas: 3.324 ha
Aprašymas: Terminas - 80 metų.
Įrašas galioja: Nuo 2014-09-10
Terminas: Nuo 2014-08-28

7.3.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "VILNIAUS ENERGIJA", a.k. 111760831
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2789-3536, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2002-02-01
Priėmimo - perdavimo aktas, 2014-05-26
Įrašas galioja: Nuo 2014-08-01

7.4.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC", a.k. 181705485
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2014-06-04,
Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-165
Plotas: 4.1105 ha
Aprašymas: Terminas - 50 metų.
Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06
Terminas: Nuo 2014-06-04

7.5.

Įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis), turintis įtakos nekilnojamojo daikto
teisiniam statusui
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apylinkės teismo nutartis, 2014-01-22, Nr. 2-5005-541/2014
Aprašymas: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-22 nutartimi civilinėje byloje Nr.
2-5005-541/2014 patvirtinta tarp Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos, Vilniaus visuomenės sveikatos centro ir UAB "Bionovus"
sudaryta taikos sutartis.
Įrašas galioja: Nuo 2014-04-29

7.6.

Įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis), turintis įtakos nekilnojamojo daikto
teisiniam statusui
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Teismo nutartis, 2014-02-12, Nr. I-3784-189/2014
Aprašymas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-02-12 nutartimi patvirtinta
tarp Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Vilniaus
visuomenės sveikatos centro ir UAB "Reenergy" 2014-01-20 sudaryta taikos
sutartis.
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-10

7.7.

Įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis), turintis įtakos nekilnojamojo daikto
teisiniam statusui
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apygardos teismo nutartis, 2008-03-05, Nr. 2A-50-492/2008
Aprašymas: Vilniaus apygardos teismo 2008-03-05 nutartimi civ. b. Nr. 2A-50-492/2008
patvirtinta taikos sutartis tarp ieškovo UAB ''TERMESTA'' ir atsakovo AB
''VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI'', pagal kurią ieškovas ir atsakovas susitaria,
kad nuo šios sutarties patvirtinimo momento ieškovas turi teisę (atsakovas
neprieštarauja) bet kuriuo paros metu naudotis 75903 kv. m ploto žemės
sklypo dalimi, statinių ir / ar įrengimų priklausančių ieškovui nuosavybės
teise aptarnavimui, jų tinkamam eksploatavimui.
Įrašas galioja: Nuo 2012-06-19

7.8.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Nekilnojamojo turto fondas", a.k. 124997937
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2002-07-17,
Nr. 302 N01/2002-25724
Susitarimas, 2004-02-27, Nr. K01/2004-88
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Susitarimas, 2007-12-20, Nr. K01/2007-1659
Susitarimas, 2011-09-21, Nr. S49/2011-404
Plotas: 1.0391 ha
Įrašas galioja: Nuo 2011-09-28
Terminas: Nuo 2004-02-27 iki 2017-02-01

7.9.

Sudaryta subnuomos sutartis
Subnuomininkas: VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA ENERGETIKŲ AUTOMOBILIZMO KLUBAS,
a.k. 225779230
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Subnuomos sutartis, 2002-12-09, Nr. 151
Susitarimas, 2007-11-21, Nr. 04-128
Susitarimas, 2010-06-07, Nr. 04-20
Plotas: 0.15 ha
Įrašas galioja: Nuo 2010-06-15
Terminas: Nuo 2002-12-09 iki 2017-02-01

7.10.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Reenergy", a.k. 300620335
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2008-02-25, Nr. N01/2008-195
Susitarimas, 2008-11-18, Nr. K01/2008-214
Plotas: 2.2847 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-12-03
Terminas: Nuo 2008-02-25 iki 2017-02-01

7.11.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Bionovus", a.k. 126298754
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2007-02-26, Nr. N01/2007-218
Susitarimas, 2007-08-02, Nr. K01/2007-920
Susitarimas, 2008-02-25, Nr. K01/2008-194
Plotas: 1.7661 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-04-03
Terminas: Nuo 2007-02-26 iki 2017-02-01

7.12.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "VILNIAUS ENERGIJA", a.k. 111760831
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0943-6680, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2002-02-01
Priėmimo - perdavimo aktas, 2007-06-30
Įrašas galioja: Nuo 2007-12-13
Terminas: Iki 2017-02-01

7.13.

Sudaryta subnuomos sutartis
Subnuomininkas: UAB "VILNIAUS ENERGIJA", a.k. 111760831
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Subnuomos sutartis, 2004-10-14, Nr. 931
Susitarimas, 2007-10-15, Nr. 3853
Plotas: 76.8628 ha
Aprašymas: Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2002-02-01 nuomos
sutarties tarp SP AB Vilniaus šilumos tinklų, UAB "Vilniaus energija", Vilniaus
miesto savivaldybės ir Dalkia galiojimo pabaigos
Įrašas galioja: Nuo 2007-10-22
Terminas: Nuo 2004-10-14

7.14.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI", a.k. 124135580
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2000-06-15,
Nr. 391 N01/2000-23043
Susitarimas, 2002-07-17, Nr. K01/2002-25725
Susitarimas, 2007-08-08, Nr. K01/2007-947
Plotas: 77.0128 ha
Įrašas galioja: Nuo 2007-08-28
Terminas: Nuo 2002-07-17 iki 2017-02-01

7.15.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Termoizola N", a.k. 300080953
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2004-11-29, Nr. N01/2004-203
Susitarimas, 2005-05-12, Nr. K01/2005-530
Plotas: 0.6788 ha
Įrašas galioja: Nuo 2005-05-26
Terminas: Nuo 2005-05-12 iki 2062-11-28

7.16.

Sudaryta subnuomos sutartis
Subnuomininkas: UAB "Kuusakoski", a.k. 111693432
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Subnuomos sutartis, 2004-12-06
Plotas: 0.25 ha
Įrašas galioja: Nuo 2005-01-06
Terminas: Nuo 2004-12-06 iki 2007-01-02

7.17.

Sudaryta subnuomos sutartis
Subnuomininkas: UAB "Kuusakoski", a.k. 111693432
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Sutartis, 2002-09-17
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Plotas: 0.25 ha
Įrašas galioja: Nuo 2002-09-23
Terminas: Nuo 2002-03-01 iki 2003-10-01

8. Žymos:
8.1.

8.2.

Įsiskolinimas už įsigytą turtą
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2723-1625, aprašytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-2723-1636, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2014-02-27, Nr. 3-1054
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-27
Sąlyga neperleisti turto trečiajam asmeniui
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2723-1625, aprašytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-2723-1636, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2014-02-27, Nr. 3-1054
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-27

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
9.1.
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos
poveikio zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Plotas: 5.071 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30
9.2.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Plotas: 15.9875 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

9.3.

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Plotas: 7.0238 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

9.4.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Plotas: 0.563 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

9.5.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Plotas: 1.6702 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

9.6.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Plotas: 13.7597 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2944-2575, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-04-14
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, 2014-09-02, Nr. 02
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-17

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA", a.k. 302422672
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2944-2575, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-04-14
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1035
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-17

10.3.

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3056-1865, aprašyti p. 2.6.
šilumos tinklai Nr. 4400-3056-1887, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-08-27
Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
(statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį, 2014-11-06, Nr. STL-14-3561
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-10

10.4.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA", a.k. 302422672
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Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3056-1865, aprašyti p. 2.6.
šilumos tinklai Nr. 4400-3056-1887, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-08-27
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1035
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-10

10.5.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

10.6.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Inverstatus", a.k. 186757226
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-09-08
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-575
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

10.7.

Savavališka statyba (kadastro žyma)
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos, a.k. 288600210
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Savavališkos statybos aktas, 2014-08-13, Nr. SSA-00-140813-00134
Įrašas galioja: Nuo 2014-08-25

10.8.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, a.k. 124208338
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2789-3536, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-10-28
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1375
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-31

10.9.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2789-3536, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-10-28
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, 2014-07-18,
Nr. 02-256
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-31

10.10.

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro
žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2723-1625, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas, 2014-07-09,
Nr. GM-0091-0156/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-09
Terminas: Nuo 2014-02-26 iki 2024-02-26

10.11.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA", a.k. 302422672
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2723-1636, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-08-07
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1035
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-20

10.12.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2723-1636, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-08-07
Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto, 2014-02-14,
Nr. PASS-00-140214-00117
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-20

10.13.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA", a.k. 302422672
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2723-1625, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-12-06
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1035
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-20

10.14.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2723-1625, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-12-06
Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto, 2014-02-14,
Nr. PASS-00-140214-00117
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-20

10.15.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2432-5519, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-02-11
Deklaracija apie statybos užbaigimą, 2013-02-21, Nr. 2
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-20

10.16.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2432-5495, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-02-11
Deklaracija apie statybos užbaigimą, 2013-02-21, Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-20

10.17.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
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UAB "GEO BALTIJA", a.k. 302596979
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2432-5495, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-2432-5519, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-02-11
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1033
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-20

10.18.

Suformuotas statant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0943-6680, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, 2007-01-26, Nr. 38
Įrašas galioja: Nuo 2007-08-03

10.19.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonė Registrų centras, a.k. 124110246
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0943-6680, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2006-09-11
Įrašas galioja: Nuo 2007-08-03

11. Registro pastabos ir nuorodos:
2014-04-15 kadastro duomenų bylos duomenimis nustatyti katilinės 69P1/g (unikalus Nr. 4400-2723-1625) nauji kadastro duomenys, kurie
neįrašyti į kadastrą. Nuomininkas privalo leisti prireikus pakloti per sklypą bendro naudojimo inžinerinius tinklus. Želdinius sklype tvarkyti LR
Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka; užtikrinti teritorijoje ir šalia jos 50 m atstumu už žemės sklypo ribų esančių
želdinių priežiūrą. Subnuomininkas įsipareigoja užtikrinti laisvą ir nekliudomą įvažiavimą geležinkelio atšaka į nuomotojo sandėlius. 2008-0807 sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis dėl UAB "Termesta" teisių ir pareigų, susijusių su turto (statinių ar/ir įrenginių) tinkama eksploatacija,
kylančių iš 2008-02-06 taikos sutarties, perleidimo UAB "Nekilnojamojo turto fondas". Statiniai - Registro Nr. 10/300669. Adresas įrašytas
pagal 2012-12-03 Adresų registro duomenis. Pastatui 69P3/g adresas įrašytas (patikslintas) pagal 2014-03-31 Adresų registro duomenis.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
skyrius statybą leidžiantį dokumentą Nr. LNS-01-130426-00321, pažymą apie statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. PASS-00140214-00117 ir 2014-08-22 išduotą statybos užbaigimo aktą Nr. SUA-00-140822-00307, pažymėjo negaliojančiais IS "Infostatyba".
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:
13.1.
Duomenys patikslinti 2014-12-09, užsakymo Nr. 7548522
Patikslinimas galioja iki: 2015-01-07
Patikslinimas atliktas: Lietuvos Respublika, 111105555;

2014-12-15 14:34:14
Dokumentą atspausdino:
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Klasifikuoti skelbimai
SODYBOS, SKLYPAI
PARDUODA

7,74 ha žemės ūkio paskirties žemės
Vilniaus r., Pagirių sen., Melekonių k.,
4,7 ha žemės Merešlėnų k. ir 8,58 ha žemės ūkio paskirties žemės Vilniaus r.,
Riešės sen., Skirgiškių k. (sklypas ribojasi
su Žalesos upe). Kaina – sutartinė.
Tel. 8 687 88 775.
1,5 ha žemės ūkio paskirties žemės Vilniaus r., Paberžės sen., Visalaukės 1 k.
(yra 0,02 ha vandens telkinys, leidimas
sklypą padalinti į dvi dalis ūkininko sodyboms) ir 2,9 ha žemės ūkio paskirties
žemės Vilniaus r., Paberžės sen., Žemaitėlių k (yra leidimas sklypą padalinti į
penkias dalis). Kaina – sutartinė.
Tel. 8 687 88 775.
2,85 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Molėtų rajone, Ambraziškių k., 55 km
nuo Vilniaus ir 10 km iki Molėtų (dalis
sklypo ribojasis su upeliu ir mišku, geras
privažiavimas, yra elektra, arti sklypo
yra Ambraziškių ir Grabuostos ežerai,
netoliese garsioji poilsiavietė-kempingas „Obuolių sala“). Tel.: 8 688 55 818,
8 655 31 275.
PERKA

Brangiai perka įvairų mišką.
Tel. 8 651 39 039. 

Užs. LV-2704

VIKINGŲ LOTO lošimo Nr. 1146
2015 02 25
AUKSO PUODAS – 2 502 197.00 Eur
(8 639 585 Lt)
DIDYSIS PRIZAS – 576 777.00 Eur
(1 991 495 Lt)
AUKSINIS PRIZAS LIETUVAI –
230 120.00 Eur (794 558 Lt)
12 05 47 26 20 11
Auksinis skaičius 05
Papildomi skaičiai 18 35
Lietuvoje laimėti prizai:
5 + 1 (auksinis tiražas*)
230 120.00 Eur (1 priz.)
8 959.00 Eur (0 priz.)
5+1
5 skaičiai
1 045.00 Eur (6 priz.)
20.00 Eur (353 priz.)
4 skaičiai
3 skaičiai
2.50 Eur (6913 priz.)
2+1
1.00 Eur (9056 priz.)
* – kai tarp 6 pagrindinių sk. iškrenta
auksinis sk.
Prognozė:
Aukso puode – 1 mln. Eur (3.45 mln Lt)
Didysis prizas – 0.6 mln. Eur (2.07 mln Lt)
Auksinis prizas Lietuvai – 100 tūkst. Eur.
(345 tūkst. Lt)
JĖGA lošimo Nr. 4662
2015 02 25
Didysis prizas – 50 061 Eur (172 851 Lt)
11 22 24 26 29 30 + 16
Atspėta: Laimėjimas:
6
50 061 Eur
5+1
2 352 Eur
5
100 Eur
4+1
20 Eur
4 Eur
4
3+1
2 Eur
3
1 Eur
KENOLOTO lošimo Nr. 6030
2015 02 25
Galima laimėti 100 000 Eur (345 000 Lt)
Išriedėję skaičiai:
03 06 07 10 11 13 15 16 22 23
25 26 28 33 37 38 46 47 58 59

Nuolatos perkame miškus visoje
Lietuvoje. Tel. 8 641 07 661. Užs. LV-2704
„Miškų projektai“ brangiai perka
miškus bei įvairią medieną, žemes,
pievas, sodybas. Tel. 8 676 41 155. 


Užs. LV-2704

TRANSPORTO PRIEMONĖS
PERKA

Superku visų markių automobilius.
Padedu sutvarkyti dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 675 49 355.
AUTOMOBILIŲ REMONTAS
Kokybiškai iš odos ir veliūro siuvu automobilių sėdynių užvalkalus. Taisau ir
keičiu suplyšusius salonų apmušalus.
Tel.: 8 676 34 662, (8 5) 231 8014.
INTERJERAS, BALDAI
PARDUODA

Fotomenininko foto hyperpanoramos
ant drobės (iki 2 m pločio) su Vilniaus
vaizdais iš oro baliono: Senamiestis, Antakalnis, Žirmūnai, Žvėrynas, Šnipiškės,
Šeškinė, Fabijoniškės, Justiniškės, Tarandė, Gineitiškės, Avižieniai, Pilaitė,
Zujūnai. Tel. 8 677 50 901, el. paštas:
luwer@delfi.lt.
PASLAUGOS
Taisau televizorius namuose. Kunsultuoju, derinu ir t .t. Vilnius,
tel.: (8 5) 241 2501, 8 605 72 219.
Fotografuojantiems – fotografijos failų
meninis apdorojimas, kūrybinis dizainas COREL PHOTO-PAINT pagrindu.
Galimi profesiniai patarimai. Atlieka didelę patirtį turintis fotomenininkas
senjoras Liudas Verbliugevičius Vilniuje.
Tel. 8 677 50 901, el. paštas:
luwer@delfi.lt.
Prijungiu, taisau automatines skalbykles. Suteikiu garantiją. Konsultuoju
įsigyjant naują, su transportavimo trūkumais arba naudotą buitinę techniką.
Tel. 8 610 21 588.
MEDICINOS PASLAUGOS
Patyręs teismo medicinos profesorius
konsultuoja žodžiu, atlieka įvairiausius
tyrimus, nustato sveikatai padarytą
žalą, tėvystę ir t. giminystės ryšius. Tel.:
8 674 91 550, 8 615 16 310, (8 5) 278 8403,
el. paštas: garmus@cablenet.lt.

PARENGTA UAB ,,AGARAS” GYVULIŲ SKERDYKLOS BEI BIODUJŲ JĖGAINĖS POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – UAB „Agaras“, Balandiškių k., Pabiržės sen., LT-5280 Biržų r., tel. (8 450) 59 339,
el. p.: info@agaras.lt.
Ataskaitos rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129 Vilnius, tel. (8 5) 278 9595, faks. (8 5) 277 8195.
Planuojama ūkinė veikla – gyvulių skerdykla ir biodujų jėgainė Balandiškių k., Pabiržės sen., Biržų r.
Skerdykloje vykdomas kiaulių ir galvijų skerdimas. Gyvuliai skerdžiami dviejose atskirose linijose – viena linija kiaulėms, kita linija galvijams. Kiaulių ir galvijų skerdiena – pagrindinė įmonės produkcija. Skerdykla susideda iš šių atskirų patalpų: gyvulių surinkimo
ir laikymo patalpų, skerdyklos, pjaustymo, šaldymo, produkcijos išvežimo, taros plovimo. Taip pat skerdyklos teritorijoje yra dvi
technikos plovyklos, katilinė, mechaninės dirbtuvės.
Jėgainėje biodujos išgaunamos fermentuojant vidutiniškai 97,78 t/d. įvairių bioskaidžių atliekų. Iš šių atliekų gaunama iki 2,52
mln. nm3 biodujų. Šios biodujos deginamos kogeneratoriuose 2 vnt. po 400 kW galios. Per metus pagaminama 6424 MWh
elektros energijos ir 6392 MWh šiluminės energijos. Šie energijos ištekliai naudojami savo reikmėms, o nepanaudota elektros
energija bus parduodama LESTO.
Buitinės nuotekos surenkamos į žaliąją kanalizaciją ir pumpuojamos į valymo įrenginius. Atliekos, susidarančios UAB „Agaras“
produkcijos pakavimo metu, transporto priemonių eksploatacijos metu, buitinės ir kt., yra laikinai saugomos konteineriuose ir
pagal sutartis atiduodamos „Atliekų tvarkytojams“.
Rezultatai, kurie gauti kartu įvertinant aplinkos oro foninį užterštumą, parodė, kad iš vertinamos ūkinės veiklos objekto taršos
šaltinių išsiskiriančių teršalų kiekiai neviršija ribinių aplinkos oro užterštumo verčių.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2015 m. kovo 2 d. iki 2015 m. kovo 17 d. (imtinai) Pabiržės seniūnijos patalpose (adresu:
Biržų g. 2, Pabiržė, LT-41382 Biržų r.) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2015 m. kovo 17 d. Pabiržės seniūnijos patalpose (adresu: Biržų g. 2,
Pabiržė, LT-41382, Biržų r.) 17.00 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” (S. Žukausko g.
Užs. LM-403
33-53, LT-09129 Vilnius, tel. (8 5) 278 9595, el. adresas: info@rachel.lt). 

SIŪLO MOKYTIS
Anglų kalbos mokytojas moko anglų
kalbos, gali padėti atlikti namų darbus.
Gali atvykti pas mokinį. Vilnius,
tel. 8 672 53 452.
SIŪLO DARBĄ
BUAB „NORDLITA“ (į. k. 144908472),
ieško nekilnojamojo turto vertintojo.
Dėl informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. +370 686 78 088, el. p.:
robertas@nemokumosprendimai.lt. 

Užs. LM-412
PRANEŠIMAI
Bankroto administratorius PARDUODA ARŪNO BURBOS 11 329 Eur
debitorinį reikalavimą. Informacija
tel. 8 687 10 278. 
Užs. LM-301
PARDUODAMI BUAB “Baltoji juosta”
priklausantys debitoriai reikalavimai.
Detalesnė informacija tel. (8 5) 277 8227
arba el. p.: info@forumregis.lt. 

Užs. LM-416
PRANEŠIMAS. 2015 kovo 10 d. 9.30 val.
Vilniaus r., Nemėžio sen., Didžiasalio
k., Filaretų g. 75, bus atliekami sklypo
4162/0200:0374 kadastriniai matavimai. KVIEČIAME DALYVAUTI sklypo
4162/0200:0375 SAVININKUS. Matavimus atliks matininkas Saulius Radiulis,
Vilnius, tel. 8 600 11 803,
sradiulis@gmail.com. 
Užs. LM-414

ŠEIMOS KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI!
2015 03 20, 13.00 val. adresu: Konstitucijos pr. 12, Vilnius, (II laiptinė), šaukiamas eilinis visuotinis ŠEIMOS KREDITO UNIJOS (j. a. k. 302826202, adresas:
Konstitucijos pr. 12, Vilnius) narių susirinkimas.
Darbotvarkė:
1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo)
tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
5. 2015 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.
7. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas.
8. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
Pakartotinis susirinkimas (pirminiam neįvykus) šaukiamas 2015 03 27, 16.00
val. viešbutyje BEST WESTERN Vilnius, adresu: Konstitucijos pr. 14, Vilnius.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose,
adresu: Konstitucijos pr. 12, Vilnius.
Daugiau informacijos apie šaukiamą susirinkimą tel.: (8 5) 213 8063, 8 609 75 913,
Užs. LM-418
info@unija.lt. 

LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO VOKĖS FILIALAS
SKELBIA VIEŠĄ NEGYVENAMŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSĄ
Išnuomojamos patalpos adresu: Gunkliškių g. 20, Vilnius: garažai, naudojimo paskirtis – technikos remontui ir sandėliavimui; kontrolinė ir plovykla, naudojimo
paskirtis – pagalbinio ūkio.
Nuomos konkursas vykdomas vienu etapu 2015 m. kovo 23 d. 9.00 val. Privalomas pradinis įnašas 300,00 EUR (trys šimtai eurų 00 ct) plius PVM.
Nuomos sutarties trukmė – 5 metai.
Nuomos konkurso vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialas.
Adresas: Žalioji a. 2, LT-02232, Vilnius.
Paraiškos priimamos vadovaujantis LR Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 iki 2015 m. kovo 20 d. adresu: Žalioji a. 2, LT-02232, Vilnius.
Nuomojamo turto apžiūra vyks 2015 m. kovo mėn. darbo dienomis nuo 8.00 iki
17.00 val.
Informaciją teikiama tel.: (8 5) 264 5439, (8 5) 264 5430, el. p.:
sekretoriatas@voke.lzi.lt.
Rekvizitai: į. k. 302474815, PVM kodas LT 100005122310,
a. s. LT92 7044 0600 0090 7623, AB SEB bankas, banko kodas 70440. 
Užs. LM-409
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. 3D-150 patvirtintomis prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis
(įskaitant visus vėlesnius jų pakeitimus) bei siekiant tinkamai pasiruošti projekto
įgyvendinimui, projekto vykdytojas
KB „GRŪDŲ CENTRAS“
(buveinės adresas: KB „Grūdų centras“, Užnerio g. 15, Kaunas LT-47484, Lietuva, tel.
8 698 40 817, faksas (8 37) 48 82 44, el. paštas: elevatorius@gmail.com)
SKELBIA PIRKIMO KONKURSĄ
Bendras pirkimo objekto apibūdinimas – grūdų apdorojimo ir saugojimo technologinė įranga (1 kompl.).
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
Vokų su pasiūlymais atplėšimas bus vykdomas 2015 m. kovo 16 d. 10.00 val.,
Užs. LM-413
adresu: KB „Grūdų centras“, Užnerio g. 15, Kaunas LT-47484. 
INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ VILNIAUS KOGENERACINĖS
JĖGAINĖS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: „Lietuvos energija“, UAB, Žvejų g. 14,
LT-09310 Vilnius, tel. 8 672 22 245, faks. (8 5) 278 2115.
2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir
planavimo institutas, Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėdos mokslo ir technologijų
parkas, 206 kab., LT-92221 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 39 88 48, ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, Kęstučio 4, LT-08117 Vilnius, tel. 8 655 70 743.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus kogeneracinė jėgainė.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: žemės sklypas kad. Nr.: 0101/0067:21, Jočionių g. 13, Vilniaus m.
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus visuomenės sveikatos
centras, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą:
Aplinkos apsaugos agentūra.
6. Išsamiau susipažinti su PAV programa galima: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo
institutas, Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, 242
kab., Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 48, (9.00–16.00 val., terminas – iki 2015 m. kovo 16
d. imtinai), ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, Kęstučio 4, LT-08117 Vilnius,
tel. 8 655 70 743 (9.00–16.00 val., iki 2015 m. kovo 16 d. imtinai) bei veiklos organizatoriaus internetinėje svetainėje adresu http://www.kogen.lt/.
7. Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo
institutas raštu (paštu, faksu arba el. paštu) Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėdos
mokslo ir technologijų parkas, 242 kab., LT-92221 Klaipėda, faks. (8 46) 39 08 18,
el. paštas: rosita@corpi.lt, arba planuojamos ūkinės veiklos užsakovui raštu (paštu,
faksu arba el. paštu) „Lietuvos energija“, UAB, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, faks.
(8 5) 278 2115, el. paštas: vigilija.cidzikiene@vae.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai
gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. 

Užs. LM-415

klasifikuoti skelbimai

6 / 2015 m. vasario 28 d.
Statybinės medžiagos
Parduoda
Medžio gaminiai

Malkos už gerą kainą! Skaldytos ir trin
kelėmis. Medienos atraižos. Lapuočių
ir spygliuočių. Tel. 8 609 01 515.

Paslaugos
Kitos paslaugos

Dėmesio! Unikali metodika padedan
ti tapti blaiviu ir nerūkančiu. Metodas
negydomasis. Tel. 8 608 14 853, 8 679
76 185.

Statybos ir remonto
darbai
Siūlo paslaugas
Remontas

Apdailos darbai

REKONSTRUOJAME BUTUS NAUJO
VIŠKAI - perkeliame virtuvę į kambarį.
Atliekame visus apdailos darbus. Re
montuojame stogus. Tel. 8 689 21 827.
Santechnikos darbai

Firma „Brenita”. Restauruojame vo
nias jūsų namuose. Pensininkams nuo
laidos. Tel. (8 5) 237 3335, 8 672 16
677.

Šildymo katilai. Prekyba, montavimas,
servisas. Prekyba santechnikos įran
ga. Visi santechnikos montavimo dar
bai. Tadas, tel.: (8 5) 272 0035, 8 683
70 649

Pranešimai
Įvairūs

2015 03 10 12 val. Vilniaus r., Ruda
minos sen., Rusinų k. (kad. Nr.
417705000156) bus vykdomi kadast
riniai matavimai. Prašome gretimų
sklypų (kad. Nr. 417705000140) M.
Makarevič ir (kad. Nr:417705000157)
A.Drozd, R.Kuprijaškina paveldėto
jus (įgaliotus asmenis) kreiptis, tel. 8
606 46 363.
375-osios DNSB ketvirtdalio bendri
jos narių iniciatyva šaukiamas visuo
tinis susirinkimas, kuris vyks 2015 m.
kovo 6 d. Skroblų g. 3A (Gerosios Vil
ties vid. m-la). Registracija 17.30 val.
Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendri
jos įstatų keitimas. 2. Valdymo orga
nų rinkimai. 3. Sprendimai dėl audito
ir bendrijos skaidymo. Tel. 8 618 08
591.
NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono sky
riaus vedėjo 2015 m. sausio 29 d. įsa
kymu Nr. 48KPĮ-5-(14.48.124.) yra
patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr.
4142/0500:0253), esančio Vilniaus r.
sav., Šatrininkų sen., Juodalaukio k.,
kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto organizatorius - Karolis Kar
pavičius. Projekto rengėjas -  UAB
„PROJEKTITA”.

Informacija visuomenei apie parengtą Vilniaus kogeneracinės
jėgainės poveikio aplinkai vertinimo programą
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: „Lietuvos energija“, UAB, Žvejų g. 14,
LT-09310 Vilnius, tel. 8 672 22 245, faks. (8 5) 278 2115.
2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir
planavimo institutas, Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėdos mokslo ir technologijų
parkas, 206 kab., LT-92221 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 39 88 48 ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, Kęstučio g. 4, LT-08117 Vilnius, tel. 8 655 70 743.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus kogeneracinė jėgainė.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: žemės sklypas kad. Nr.: 0101/0067:21, Jočionių g. 13, Vilniaus m.
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys. Atsakinga institucija, kuri priims
sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra.
6. Išsamiau susipažinti su PAV programa galima: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas,
242 kab., Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 48 (9–16 val., terminas – iki 2015 m. kovo 16 d.
imtinai), ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, Kęstučio g. 4, LT-08117 Vilnius,
tel. 8 655 70 743 (9–16 val., iki 2015 m. kovo 16 d. imtinai) bei veiklos organizatoriaus interneto svetainėje adresu www.kogen.lt.
7. Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo
institutui raštu (paštu, faksu arba el. paštu) Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėdos
mokslo ir technologijų parkas, 242 kb., LT-92221 Klaipėda, faks. (8 46) 39 08 18,
el. paštas: rosita@corpi.lt arba planuojamos ūkinės veiklos užsakovui raštu (paštu,
faksu arba el. paštu) „Lietuvos energija“, UAB, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, faks.
(8 5) 278 2115, el. paštas: vigilija.cidzikiene@vae.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai
gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
(Užs. 15AVI4-228)
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Parengtas sklypo Kriaučiūnų k. (kad. Nr. 0101/0167:1562), Pilaitės sen., detalusis planas. Planavimo pagrindas –Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-08-08 įsakymas Nr. A30-2522 ir Detaliojo teritorijų
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2012-08-17 sutartis Nr. 042140, registracijos Nr. A615-87-(2.15.1.7AD4). Planavimo organizatorius: Bronislav Stankevič. Planavimo tikslai –pakeisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo
paskirtį (iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį), nustatyti naudojimo būdą ir pobūdį (gyvenamosios teritorijos, vienbučių
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų korido
riams), sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą, vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais,
sudalyti sklypais. Detaliojo plano rengėjas –UAB „Projektavimo strategija”, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11-313, LT09311 Vilnius. Informacija teikiama tel. 8 675 43 255, el. paštu info@projektavimostrategija.lt Parengto detaliojo plano
ekspozicija –nuo 2015-02-26 iki 2015-03-30 Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, Vilniuje. Viešas svarstymas
–vyks 2015-03-30 9 val. Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, Vilniuje. Pasiūlymų teikimo tvarka –motyvuoti pasi
ūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriams raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo doku
mentų sprendinių pasiūlymų apskundimas –asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame
planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vil
niaus skyriui (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) ga
vimo dienos.
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Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės žemės sklype kad. Nr.: 0101/0067:21, Jočionių g. 13,
Vilniaus m. poveikio aplinkai vertinimo registracija: pasiūlymai gauti VšĮ PTPI
Eil.
Nr.

1
1

Suinteresuotos
Suinteresuotos
visuomenės
visuomenės
pasiūlymo gavimo
pasiūlymo
diena
teikimo diena
2
2015-03-06

3
2015-03-05

Suinteresuotos visuomenės
atstovo vardas, pavardė
(pavadinimas) ir adresas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai ir aplinkybės,
įrodymai, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas

4

5

UAB “Reenergy”
Generalinis direktorius
Raimondas Petreikis

Raštu (faksu ir el. paštu) pateiktos pastabos dėl poveikio
aplinkai vertinimo programos.
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2 PRIEDAS
LR Aplinkos ministerijos 2015 m. vasario 20 d. raštas Nr. (17-0)-D8-1310
„Dėl degintinų atliekų kiekių derinimo“

„Lietuvos energija“, UAB
GAUTA
2015-02-20 Nr.G_2015-84

Projektinis atliekų kiekis
Projektiniai duomenys, pateikti RATC iš MBA projektinių dokumentų
Sąvartyne pašalintas atliekų kiekis be visų statybinių atliekų
Faktiniai duomenys
Vilniaus RATC

1
Sąvartyne pašalintas
Projektinis MBA
atliekų kiekis, t/m
kiekis, t/m
2012 m. 2013 m.
247.627
230.813
277.000
236.889
219.682
2

Susidarančių degių atliekų KAK kiekis, t/m
12 MJ/kg
130.000

Atliekų potencialas GWh
>15 MJ/kg <15 MJ/kg
433,333

Kauno RATC + Kėdainių MAR
Sąvartyne pašalintas
Projektinis MBA
Susidarančių degių atliekų KAK kiekis, t/m
atliekų kiekis, t/m
kiekis, t/m
2012 m. 2013 m.
22 MJ/kg
8 MJ/kg
220000
39.229
60.000
227.028
213.227
20000
206.809
194.751

Viso:
433,333

Atliekų potencialas GWh
>15 MJ/kg <15 MJ/kg
239,733

Viso:

133,333

373,066

Klaipėdos RATC

3

Sąvartyne pašalintas
Projektinis MBA
Susidarančių degių atliekų KAK kiekis, t/m
Atliekų potencialas GWh
atliekų kiekis, t/m
kiekis, t/m
2012 m. 2013 m.
>11 MJ/kg
6‐8 MJ/kg >15 MJ/kg <15 MJ/kg
Viso:
139.222
117.730
75.000
24.750
78.767
206,903
206,903
120.886
99.208*
*šiame kiekyje (99208 t) yra 51199,2 t pelenų iš UAB "Fortum Klaipėda" po atliekų deginimo
Šiaulių RATC

4
Sąvartyne pašalintas
atliekų kiekis, t/m Projektinis MBA
kiekis, t/m
2012 m. 2013 m.
125.704
118.119

119.324
112.773

50.000

Susidarančių degių atliekų KAK kiekis, t/m
15/18
MJ/kg
11.000

13‐15
MJ/kg
11.000

4‐6 MJ/kg

8 MJ/kg

5.000

50.000

Atliekų potencialas GWh
>15 MJ/kg <15 MJ/kg
48,889

45,000

MKA

Viso:

111,111

205,000

Panevėžio RATC

5
Sąvartyne pašalintas
Projektinis MBA
atliekų kiekis, t/m
kiekis, t/m
2012 m. 2013 m.
81.789
82.856
86.470
65.940
66.941

Susidarančių degių atliekų KAK kiekis, t/m
15 MJkg
7.602

Atliekų potencialas GWh
>15 MJ/kg
31,675

Viso:
31,675

Alytaus RATC

6
Sąvartyne pašalintas
Projektinis MBA
atliekų kiekis, t/m
kiekis, t/m
2012 m. 2013 m.
68.519
56.031
65.702
63.644
52.809

Susidarančių degių atliekų KAK kiekis, t/m
21 MJkg
6.000

8 MJ/kg
3.000

10 MJ/kg
20.000

n/d

Atliekų potencialas GWh
>15 MJ/kg <15 MJ/kg
35,000
62,222

Viso:
97,222

Marijampolės RATC

7
Sąvartyne pašalintas
Projektinis MBA
atliekų kiekis, t/m
kiekis, t/m
2012 m. 2013 m.
59.100
52.418
65.000
59.629
50.380

Susidarančių degių atliekų KAK kiekis, t/m
10 MJ/kg
12.903

6 MJ/kg
12.096

Atliekų potencialas GWh
>15 MJ/kg <15 MJ/kg
56,002

Viso:
56,002

Utenos RATC

8
Sąvartyne pašalintas
Projektinis MBA
atliekų kiekis, t/m
kiekis, t/m
2012 m. 2013 m.
53.002
37.404
45.200
28.123
25.525

Susidarančių degių atliekų KAK kiekis, t/m
15 MJkg
8.506

6 MJ/kg
4.626

Atliekų potencialas GWh
>15 MJ/kg <15 MJ/kg
35,442
7,710

Viso:
43,152

Telšių RATC

9
Sąvartyne pašalintas
Projektinis MBA
atliekų kiekis, t/m
kiekis, t/m
2012 m. 2013 m.
53.980
47.460
49.570
48.780
44.383

Susidarančių degių atliekų KAK kiekis, t/m
14 MJkg
5.755

Atliekų potencialas GWh

>15 MJ/kg <15 MJ/kg
22,381
Viso RATC: 390,738 1077,996

Viso:
22,381
1468,734

10

Taruragės RATC*
Sąvartyne pašalintas
atliekų kiekis, t/m
2012 m. 2013 m.
33.771
25.402
*Tauragės regionas MBA nestatys. Mechaninį‐biologinį apdorojimą atliks privati įmonė.

11

Viso RATC:

Viso
Susidarančių degių atliekų KAK kiekis, t/m
Atliekų potencialas GWh
>15 MJ/kg <15 MJ/kg
Viso:
>15 MJ/kg <15 MJ/kg
72.337
417.897
490.234
390,7
1078,0

Viso:
1468,7

3 PRIEDAS
LR aplinkos ministerijos 2015 m. vasario 26d. raštas Nr.(17-1)-D8-1477 „Dėl
informacijos pateikimo“

4 PRIEDAS
LR Aplinkos ministerijos 2015 balandžio 02 d. raštas Nr.(17-2)D8-2506 „Dėl
džiovinto dumblo kiekių“

5 PRIEDAS
Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai

AB “Achema”
Saugos duomenų lapai
pagal Reglamento Nr. 197/2006/EB (REACH) priedą II
Amoniako vanduo
Peržiūrėta: 2012-01-31
Versija Nr.: 1
Peržiūros Nr.: 2
Sukurta: 2011-01-15

1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1 Produkto identifikatorius
Mišinio prekinis pavadinimas: Amoniako vanduo
Mišinio sudėtinės dalys: Amoniakas ir vanduo
Mišinio cheminis pavadinimas: 25% amoniakas
Identifikacijos numeris pagal Reglamentą (EB) 1272/2008: 007-001-01-2
EC Nr.
215-647-6
CAS Nr. 1336-21-6
REACH registracijos numeris: 01-2119488876-14-xxxx
1.2 Mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
1.2.1 Nustatyti naudojimo būdai: Naudojamas dažų,valiklių, kosmetikos, sintetinių pluoštų gamyboje,
kaip trąša, chemijos pramonės šakose, popieriaus/odos apdirbimo, medienos ir metalo paviršiaus apdorojimo,
gumos/latekso ir puslaidininkių/elektronikos gamyboje.
Pagalbinė priemonė: fotocheminių procesų, šaldymo sistemų, izoliacijos produktų gamyboje. Kaip
laboratorinis chemikalas, valymo produktas, pH reguliatorius.

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., Jonavos raj., LT-55550
Šalis: Lietuvos Respublika
Telefonas: +370 349 56465
Gamintojo/tiekėjo tinklalapis: www.achema.com
Už saugos duomenų lapą atsakingas asmuo: A.Vaicekauskaitė, ausrute@achema.com
1.4. Pagalbos telefono numeris
Apsinuodijimų informacijos ir kontrolės biuras visą parą: +370 52362052
Bendras pagalbos telefonas : 112

2. GALIMI PAVOJAI
2.1. Mišinio klasifikavimas
2.1.1 Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 : Odos ėsdinimas/dirginimas 1B, pavojinga
vandens aplinkai 1, ūmaus pavojaus kategorija, H314, H400, H335
2.1.2 Klasifikavimas pagal Direktyvą 67/548/EEB: C; R34; N; R50
2.1.3 Papildoma informacija
Pilnas frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.
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AB “Achema”
Saugos duomenų lapai
pagal Reglamento Nr. 197/2006/EB (REACH) priedą II
Amoniako vanduo

2.2 Ženklinimo elementai
2.2.1 Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 :
Pavojaus piktogramos:
GHSO5

GHSO9

Signalinis žodis: Pavojinga.
Pavojingumo frazės:
H400 Labai toksiškos vandens organizmams .
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
Atsargumo frazės:
P260 Neįkvėpti garų.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną, NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus
drabužius,odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
P304+P340 ĮKVĖPUS:išnešti nukentėjusį į gryną orą: jam būtina ramybė ir padėtis,leidžiant laisvai kvėpuoti;
P310 nedelsiant skambinti Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į
gydytoją.
P321 Specialus gydymas: patekus ant odos galima plauti 0,5% boro rūgšties tirpalu.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes, išimti kontaktinius lęšius,jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.Toliau plauti akis.
P405 Laikyti užrakintą.
2.3 Kiti pavojai: Medžiaga neatitinka PBT arba vPvB kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006, XIII priedą.

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1 Mišiniai
Pavojingos sudedamosios dalys:
CAS Nr.
EC Nr.
Identifikacijos
REACH
Nr. pagal
registracijos Nr.
Reglamentą (EB)
Nr.1272/2008
1336-21-6 215-647-6 007-001-01-2
01-211948887614-xxxx

Pavojingos sudedamosios dalys:
CAS Nr.
EC Nr.
Identifikacijos
Nr.pagal
Reglamentą
(EB)
Nr.1272/2008
1336-21-6 215-647-6 007-001-01-2

REACH
registracijos Nr.

01-211948887614-xxxx

Masės
dalis, %

Pavadinimas

25

Amoniakas

Masės
dalis, %

Pavadinimas

25

Amoniakas

Klasifikacija pagal
Reglamento (EB) Nr.
1272/2008
reikalavimus
Degios dujos 2, H221,
Ūmus toksiškumas 3, H331
Odos ėsdinimas/dirginimas
1B, H314,
Pavojinga vandens aplinkai
1, H400
Klasifikacija pagal
Direktyvos 67/548/EEB
reikalavimus
R10, T, R23, C, R34, N,
R50

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
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AB “Achema”
Saugos duomenų lapai
pagal Reglamento Nr. 197/2006/EB (REACH) priedą II
Amoniako vanduo

4.1 Pirmos pagalbos priemonių aprašymas
Medžiaga į organizmą gali patekti per: odą, įkvėpus.
Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį iš užterštos zonos į gryną orą. Laikyti nukentėjusįjį šiltai ir suteikti ramybę, padėtis
leidžianti laisvai kvėpuoti (pusiau vertikalioje padėtyje). Jei reikia daryti dirbtinį kvėpavimą.
Prarijus: Išskalauti burną, NESKATINTI vėmimo. Jei asmuo yra visiškai sąmoningas praskalauti burną vandeniu,
duoti gerti vandens, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius ir avalynę, odą nuplauti gausiu vandens
kiekiu (vandens čiurkšle ne trumpiau kaip 15 minučių). Patekus ant odos galima plauti 0,5 % boro rūgšties tirpalu.
Jei atsiranda odos nudegimai, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis: Nedelsiant/atsargiai ir kruopščiai praplauti vandeniu, atitraukus/atmerkus vokus (ne mažiau 15
minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti ir toliau plauti akis. Kreipkitės
į akių gydytoją iš karto, net jei nėra akivaizdžių simptomų.
4.2 Svarbiausiai simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Įkvėpus- amoniako garų gali sukelti laikiną kvėpavimo takų dirginimą, skausmą ir dusulį, kurie gali trukti keletą
savaičių. Pasibaigus šiam laikotarpiui, gali pasireikšti mirtis (bronchopneumonija ir/ar plaučių edema).
Per odą- amoniakas sukelia odos ir akių nudegimus.
Prarijus- amoniakas sukelia virškinamojo trakto nudegimus.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Nukentėjusiajam įkvėpus amoniako garų, jis turi būti stebimas (prižiūrimas) med. personalo bent 48 valandas, kad
neišsivystytų užsidelsusi plaučių edema.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1 Gaisro gesinimo priemonės
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: Gaisro gesinimui naudoti vandenį, angliarūgštę arba kitas gesinimo
priemones, kurios tinkamos vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: Nėra.
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliamo pavojai
Degimo metu išsiskiriančios pavojingos medžiagos, pavojingi degimo produktai, pavojingos dujos: azoto oksidai,
kenksmingi dūmai.
Amoniako garų išsiskyrimas uždarose patalpose gali pasiekti sprogaus mišinio susidarymo ribą.Uždara tara su
amoniaku gali sprogti nuo įšilimo. Amoniako garų debesis gali apriboti matomumą.
5.3 Patarimai gaisrininkams
Didelio išsiliejimo atveju naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir viso kūno apsauginį kostiumą, apsauginę
avalynę. Dėvėti ugniai atsparias asmenines apsaugos priemones. Dėvėti chemikalams atsparius kostiumus.
Pakuotes/talpyklas vėsinti vandens srove. Saugotis kontakto su užterštu vandeniu. Artintis iš priešvėjinės pusės.
Nusodinti dujinį amoniaką, garus, rūką vandens purškimu. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir
požeminius vandenis. Po gaisro nuplauti įrangą, paveiktą dūmų, kad išvengti jos sugadinimo.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
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AB “Achema”
Saugos duomenų lapai
pagal Reglamento Nr. 197/2006/EB (REACH) priedą II
Amoniako vanduo

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:
Naudotis filtruojančia dujokauke. Evakuotis iš pavėjinės teritorijos, jei tai saugu. Jei evakuotis nesaugu, pasilikti
patalpose, uždaryti langus, išjungti ventiliaciją bei elektros prietaisus, pašalinti uždegimo šaltinius. Vengti
kontakto su išsiliejusiu produktu ar užterštais paviršiais.
Pagalbos tiekėjams:
Naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir viso kūno apsauginį kostiumą,avalynę. Lokalizuoti išsiliejusį amoniako
vandenį,ventiliuoti teritoriją. Amoniako garai gali būti nusodinami vandens purškimu.Saugotis kontakto su
užterštu vandeniu. Pašalinti su amoniaku nesuderinimas medžiagas (žr.10 skirsnį).
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad amoniako vanduo nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir požeminius vandenis. Informuoti
aplinkosaugos tarnybas.
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Sustabdyti nuotėkį. Išsipilusią medžiagą skiesti vandeniu, neutralizuoti su 5 % acto rūgšties tirpalo pagalba,
susemti į uždarą talpą. Laikyti tinkamai pažymėtose uždarose konteineriuose. Užterštą dirvožemį surinkite į uždarą
konteinerį ir tvarkykite pagal galiojančius teisės aktus.
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Apie asmenines apsaugos priemones žr.8 skirsnį.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Tam, kad gamybinėse patalpose ir laboratorijose, kuriose dirbama su amoniako vandeniu, nesusikauptų
kenksmingas medžiagų kiekis, turi būti įrengta tiekiamoji-ištraukiamoji ventiliacija. Nuolat kontroliuoti amoniako
koncentraciją patalpų ore. Naudoti kvėpavimo organų ir kūno apsaugos priemones ten, kur yra išsiliejimo ar
aptaškymo pavojus. Patalpose naudoti tik sprogiai aplinkai skirtą elektros įrangą ir priemones apsaugai nuo
elektros krūvio iškrovos. Tvarkant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po naudojimo/tvarkymo nuplauti rankas,
pašalinti užterštus drabužius ir apsauginę įrangą prieš pradedant valgyti, rūkyti bei naudotis tualetu.
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Sandėliuoti sandariai uždarose talpose; vėsioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje, saugoti nuo šilumos ir užsidegimo
šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, kontaktų su nesuderinamomis medžiagomis (žr.10 skirsnį).
7.3 Konkretūs galutinio naudojimo būdai
Žiūrėti 1.2.1 skyrių.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA
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Saugos duomenų lapai
pagal Reglamento Nr. 197/2006/EB (REACH) priedą II
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8.1 Kontrolės parametrai
Amoniakas, bevandenis 99,9 %
DNEL/DMEL
Darbuotojas
Profesionalus
Pramonės
lygis
lygis
nenustatytas nenustatytas
lygis
lygis
nenustatytas nenustatytas
6,8 mg/kg
6,8 mg/kg
NH3
NH3
lygis
lygis
nenustatytas nenustatytas
47,6 mg/m3
23,8 mg/m3
NH3
NH3
lygis
lygis
nenustatytas nenustatytas

Poveikio
būdas

Vartotojas
lygis
nenustatytas
lygis
nenustatytas
lygis
nenustatytas
lygis
nenustatytas
lygis
nenustatytas
lygis
nenustatytas

Poveikio dažnumas

Kritinis
komponentas

Pastaba

trumpalaikis (ūmus)
per burną
ilgalaikis (daugkartinis)
trumpalaikis (ūmus)
per odą
ilgalaikis (daugkartinis)
trumpalaikis (ūmus)
įkvėpus
ilgalaikis (daugkartinis)

Ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore pagal HN 23 :
IPRD (8 val ): 14 mg/m3 arba 20 ppm,
TPRD ( 15 min ): 36 mg/m3 arba 50 ppm.
UK-TWA (8 val ): 18 mg/m3.
UK-STEL (15 min): 25 mg/m3.
Prancūzija-VME (8 val ): 7 mg/m3.
Prancūzija-VLE (trumpalaikis): 14 mg/m3.
Vokietija-MAK: 14 mg/m3.
PNEC (gėlame vandenyje): 0,0011 mg/l laisvo amoniako.
8.2 Poveikio kontrolė
8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės: Sandarūs įrengimai, aparatai ir vamzdynai, automatizuota bei
hermetizuota pylimo ir išpylimo įranga. Uždarose patalpose turi būti įrengta vietinė ištraukiamoji vėdinimo
sistema.
8.2.2 Individualios apsaugos priemonės: Tvarkant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nuplauti rankas prieš
valgį, rūkymą bei naudojantis tualetu. Turi būti įrengtos dušų patalpos ir tekančio vandens įtaisai.
Akių ir (arba) veido apsauga: Akiniai arba visą veidą uždengianti kaukė, organinio stiklo skydelis.
Odos apsauga

Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės-nelaidžios atsparios chemikalams: tinkama medžiaga butilo
gumos.
Kita apsauga: Chemikalams atspari prijuostė; butilo gumos batai.
Kvėpavimo organų apsauga: Naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis: kaukes su A2B2E2K2 filtru arba
analogiškos markės filtruojančiomis dujokaukėmis, izoliuojančiomis dujokaukėmis.Naudoti ES kvėpavimo organų
apsaugą.
Apsauga nuo terminių pavojų: Nėra.
8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė: Vykdyti reguliarią/pastovią išleidžiamo nuotekų vandens pH kontrolę,

neleisti patekti į kanalizaciją ir aplinką.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
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9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda: Bespalvis tirpalas.
Kvapas: Aštrus.
Kvapo atsiradimo slenkstis: 5-25 ppm.
pH : 11,7 (1% koncentracijos tirpalo vandenyje)
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: 38°C 101,3kPA (25% NH3)
Lydymosi/užšalimo temperatūra: -77°C (25% NH3)/ -56°C
Pliūpsnio temperatūra: Netaikoma .
Garavimo greitis: Nežinomas.
Viršutinė (apatinė) degumo riba: Degus pagal dujinį amoniaką.
Sprogstamumo ribinės vertės: Žemutinė riba, tūrio % (NH3): 16 % konc. ore ribose prie 0°C temperatūros.
Viršutinė riba, tūrio % (NH3): 28 % konc. ore ribose prie 0°C temperatūros.
Savaiminio užsidegimo temperatūra: 650°C
Skilimo temperatūra: 450°C (NH3)
Oksidavimosi savybės: Nežinomos.
Santykinis tankis: 0,907g/cm3, esant 20° C (25 % NH3).
Garų slėgis: 48 kPa esant 20°C (25% NH3)
Garų tankis: 0,59 kg/m3 (NH3)
Pasiskirstymo koeficientas: Netaikoma .
Klampa: 0,00982 cP esant 20° C (NH3)
Tirpumas vandenyje: Vandenyje tirpus.
9.2 Kita informacija
Gerai maišosi su vandeniu.

10. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS
10.1 Reakcingumas
Amoniakas reaguoja su hipochloritais, gyvsidabriu ir halogenais, sudarydamas nestabilius sprogius junginius.
Ardo varį, cinką, aliuminį, kadmį ir jų junginius. Reaguoja su gyvsidabrio ir sidabro oksidais, sudarydamas
junginius,sprogius nuo mechaninio smūgio. Amoniako garai gali audringai reaguoti su azoto oksidais ir stipriomis
rūgštimis.
10.2 Cheminis stabilumas
Normaliomis sąlygomis stabilus.
10.3 Pavojingos reakcijos galimybė
Egzoterminė reakcija su vandeniu, stipriomis rūgštimis,kurių metu išsiskiria šiluma .
10.4 Vengtinos sąlygos
Konteinerio šildymas arba mechaninis sandarumo pažeidimas.

Saugoti/izoliuoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo šilumos ir užsidegimo šaltinių.
10.5 Nesuderinamos medžiagos
Audringai reaguoja su rūgštimis, oksidantais, halogenais, akroleinais,akrilo rūgštimi, dimetilo sulfatu, sidabro
nitratu, sidabro oksidu,hipochloritu, gyvsidabriu. Ardo varį,cinką,aliuminį ir jų lydinius.
10.6 Pavojingi skilimo produktai
Šildant tirpalą išsiskiria amoniako garai. Gaisro gesinimo priemonės žr.5 skirsnį.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
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11.1 Informacija apie toksinį poveikį:
Nenustatyta.
11.1.1. Ūmus toksiškumas:

Ūmus
toksiškumas
prarijus
Ūmus
toksiškumas
įkvėpus

Poveikio dozė
LD 50
350 mg/kg

Rūšis
Žiurkė

Metodas
Ūmus toksiškumas
prarijus

Pastaba
Probit analizė

LC 50
2940-13770
mg/m3

Pelė, žiurkė

Ūmus
toksiškumas Rezultatai gauti po 10 min
įkvėpus testavimas su ir 60 min
žiurkėmis įvairiomis
poveikio trukmėmis

11.1.2. Odos dirginimas:
Stipriai nudegina, kai bandoma ant žmogaus odos.

Pirminis odos
dirginimas
Akių
dirginimas

Poveikio
trukmė
netaikoma

Rūšis

Įvertinimas

Metodas

Pastaba

žmogus

ėsdinanti

netaikoma

Odos pH laikomas 10

netaikoma

netaikoma

ypač
dirginanti

netaikoma

Nėra atlikta
bandymų, remiantis
odos dirginimo
tyrimo rezultatais,
galima priimti
prielaidą, kad akių
dirginimas įvyks.

11.1.3. Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Nėra jautrinantis.
11.1.4. Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Amoniakas nėra mutageniškas pagal vitro bakterijų

atvirkštinės mutacijos tyrimą.
11.1.5. Kancerogeniškumas: Duomenų nėra. Pagal kancerogeniškumą IARC (Tarptautinė Vėžio tyrinėjimo
Agentūra) jokių neigiamų poveikių nenustatyta.
11.1.5. Toksiškumas reprodukcijai: Nenustatyta.
11.1.6. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (vienkartinis poveikis): Nenustatytas.
11.1.7. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (kartotinis poveikis):

Sub-ūminis
oralinis

Poveikio
dozė
68 mg/kg

Vertė
NAOEL

Poveikio
trukmė
35 dienos

Rūšis

Metodas

Pastaba

CD
žiurkė,
patelės ir
patinai

Ilgalaikio
Toksiškumas
poveikio
nenustatytas
toksiškumo ir
toksiškumo
reprodukcijai
bei vystymuisi
kombinuotas
tyrimas

Įvertinimas
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Subchroniškas
inhaliacinis

35 ir 63
mg/m3

NAOEC

50 dienų

Wistar
žiurkė,
patinai

Sub-chroniškas
inhaliacinis
toksiškumas
žiurkėms

Nėra
sisteminio
toksiškumo,
pirminis
efektas yra
kvėpavimo
trakto
lokalinis
dirginimas

11.1.9. Aspiracijos pavojus: Įkvėpus ir prarijus.
Simptomai, susiję su fizinėmis,cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis: dirginantis odą, kvėpavimo takus ir
akis.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1 Toksiškumas
Labai toksiškas vandens organizmams.

Toksiškumas

Ūmus toksiškumas
žuvims

Poveikio
dozė
LC50

Poveikio
trukmė

Rūšis

Rezultatai
priklauso nuo
pH ir
temperatūros
Rezultatai
pagrįsti
mirtingumu

Gėlame stovinčiame
vandenyje,
ekvivalentiškas
ASTM E729-80.

101 mg/l

Gėlame stovinčiame
vandenyje

7200 mg/l

EC50

48 h

Ūmus toksiškumas
dumbliams

EC50

18 dienų

Chlorella
vulgaris

Ilgalaikis
toksiškumas
žuvims

LOEC

73 dienos

Onchoryn
chus
mykiss

96 h

Daphnia
magna

0,022 mg/l
Gėlame tekančiame
vandenyje, ekvivalentiškas ar panašus į EPA
OPPTS 850.1300
(dafnijų chroniško
toksiškumo testas)

Pastaba

0,89 mg/l
nejonizuoto
amoniako

96 h

Daphnia
magna

NOEC

Įvertinimas

Onchoryn
chus
mykiss

Ūmus toksiškumas
dafnijoms

Ilgalaikis
toksiškumas
dafnijoms

Metodas

0,79 mg/ l
nejonizuoto
amoniako

Rezultatai
pagrįsti
ląstelių kiekiu
Rezultatai
pagrįsti
mirtingumu
Rezultatai
pagrįsti
mirtingumu

12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Dirvožemyje amoniaką mikroorganizmai oksiduoja iki nitrato jono. Vyksta nitratų redukavimas iki laisvojo
atmosferos azoto-denitrifikacija. Nitrato jonai juda su dirvožemio vandeniu ir lengvai išplaunami iš
dirvožemio.vandenyje amoniaką gali nitrifikuoti mikroorganizmai arba absorbuoti sedimentinės dalelės ir koloidai.
Atmosferoje amoniakas skaidosi fotolizės procese arba jį neutralizuoja rūgštus oro teršalai.
12.3 Bioakumuliacijos dirvožemyje
Amoniako bioakumuliacija nėra svarbi aplinkai, nes jis nesikaupia lipidų turinčiuose audiniuose taip, kaip kaupiasi
organiniai chemikalai. Amoniakas yra įprastas vandens aplinkoje dėl augalinės ir gyvulinės medžiagos irimo bei
gyvūnų ekskrecijos proceso. Kaip normalaus metabolizmo produktas, amoniakas laikomas žemo bioakumuliacijos
potencialo medžiaga.
12.4 Judrumas dirvožemyje
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Amoniakas ribotai judrus dirvožemyje, nes amonio jonus greitai absorbuoja sedimentinės dalelės ir koloidai bei
oksiduoja į nitratus bakterijos. Amoniakas dirvožemyje yra dinaminėje pusiausvyroje su nitratais ir kitais nitratų
ciklo substratai.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Amoniako vanduo nėra identifikuojamas kaip patvaraus bioakumuliacinio toksiškumo (PBT) medžiaga.
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Nenustatyta.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1 Atliekų tvarkymo metodai
03 02 06 amoniako hidroksidas (komisijos sprendimas 2000/532/EC).
Nepilti į kanalizaciją (aplinką); skiesti vandeniu, kaupti uždarose talpyklose. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą
išpilti į nerūdijančio plieno/ plastiko sandarias, paženklintas pakuotes/ konteinerius. Sunaikinti pagal vietos
įstatymus.
Pakuotę utilizuoti kaip pavojingą atlieką.
Tuščios talpos, atitinkamai neutralizuotos, gali būti išmestos kaip nepavojingos medžiagos arba grąžintos perdirbti.
Pakuotės utilizavimas-tuščiuose konteineriuose gali būti garų,todėl negalima pjaustyti,šlifuoti arba virinti.
Užterštus specialios paskirties indus plauti vandeniu. Panaudotą plovimo vandenį skaidyti mikroorganizmais arba
naudoti kaip amoniako vandenį.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
14.1 JT numeris
2672
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
Amoniako vanduo
14.3 Pavojingumo klasė

8
14.4 Pakuotės grupė
III
14.5 Pavojus aplinkai
Aplinkai pavojinga medžiaga.
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Netaikoma.
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
Transportas urmu pagal II priede MARPOL73/78 ir IBC kodeksą. Netaikomas supakuotiems kroviniams.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
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15.1 Su konkrečia chemine 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);
-Komisijos reglamentas (EB) nr.453/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą galiojanti
“ (EB) Nr.1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos,įvertinimo,autorizacijos ir apribojimų (REACH);
-Galiojanti “Saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka“;
-Europos Parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr.1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo,ženklinimo ir pakavimo,kuris iš dalies keičia ir panaikina direktyvas 67/548/EEB bei 19999/45/EB
ir iš dalies keičia reglamentą (EB) Nr.1907/2006;
-Europos parlamento ir Tarybos direktyva 19999/45/EB 1999 m. gegužės 31 d. dėl pavojingų preparatų
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų
derinimo;
-Tarybos direktyva 1967 m. birželio 27 d. dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų
klasifikavimą,pakavimą ir ženklinimą etiketėmis,suderinimo (67/548/EEB);
-Galiojanti “Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka“;
- 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“;
-Galiojantis “Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas“;
-Galiojantis “Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas“;
-Galiojančios “Atliekų tvarkymo taisyklės“;
-Galiojančios “Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės“;
-Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais
(ADR);
-Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID );
-Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG).
15.2 Cheminės saugos vertinimas
Šiam cheminių medžiagų mišiniui yra atliktas cheminės saugos vertinimas. Žiūrėti priedą.

16. KITA INFORMACIJA
Santrumpos, sutrumpinimai
T-Toksiška.
C-Ardanti.
N-Aplinkai pavojinga.
R10-Degi.
R23-Toksiška įkvėpus.
R34-Nudegina.
R50-Labai toksiška vandens organizmams.
H221-Degios dujos.
H331-Toksiška įkvėpus.
H314-Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H400-Labai toksiškas vandens organizmams.
H335-Gali dirginti kvėpavimo takus.
P260 Neįkvėpti garų.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
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P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną, NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus
drabužius,odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
P304+P340 ĮKVĖPUS:išnešti nukentėjusį į gryną orą: jam būtina ramybė ir padėtis,leidžiant laisvai kvėpuoti;
P310 nedelsiant skambinti Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į
gydytoją.
P321 Specialus gydymas: patekus ant odos galima plauti 0,5% boro rūgšties tirpalu.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes, išimti kontaktinius lęšius,jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.Toliau plauti akis.

P405 Laikyti užrakintą.
ACGIH – Amerikos Vyriausybės pramonės higienistų konferencija.
ADR – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais.
ADNR – Susitarimas dėl pavojingų prekių vežimo Reino upe.
CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.
EC50 – Efektyvi koncentracija 50 % tiriamos populiacijos.
EFMA – Europos trąšų gamintojų asociacija.
EINECS – Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas.
ELINCS – Europos naujų cheminių medžiagų sąrašas.
EN – Europos norma.
IMDG – Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūra kodeksas.
IPRD – Ilgalaikio poveikio ribinis dydis.
LC50 – Vidutinė mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos.
LOEC – Mažiausia veiklioji koncentracija.
NOAEL – Nepastebimo poveikio lygis.
NOEC – Nepastebimo poveikio koncentracija.
OEL – Profesinio poveikio riba.
REACH – Registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai.
RID – Pavojingų krovinių tarptautinių vežimų geležinkeliais taisyklės.
SCOEL – Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas.
STEL – Trumpalaikio poveikio riba.
TLV – Slenksčio ribinė vertė.
TPRD – Trumpalaikio poveikio ribinis dydis.
TWA – Svorinis laiko vidurkis.
UN – Jungtinės Tautos.
RPE-Kvėpavimo takų apsaugos priemonės.
LEV-Vietinė ištraukiamoji ventiliacija.
RCR-Rizikos apibūdinimo santykis.
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 apibūdinti cheminį produktą saugos ir
sveikatos darbe,aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų
duomenų apie cheminės medžiagos ,preparato poveikį sveikatai ir aplinkai,apie prevencijos priemones pavojams
sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių
cheminės medžiagos, preparato savybių.
Peržiūrėta: 2012-01-31
Versija Nr.: 1
Peržiūros Nr.: 2
Sukurta: 2011-01-15
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PRIEDAS
PRIEDAS
1. Poveikio scenarijus (5)
Amoniako vandens naudojimas gamyboje ir pramonės reikmėms – koncentracija 5-25 %
2. Veiklos ir procesų poveikio scenarijų apibūdinimas
Produkto panaudojimo sektoriai ir
SU0, SU5, SU 9, SU 10, SU11, SU12, SU16 PC0, PC7, PC9a, PC12, PC14,
kategorijos, nusakantys medžiagos
PC15, PC19, PC20, PC23, PC30, PC33, PC34, PC35, PC39
panaudojimo ciklo etapą
1. PROC1: Naudojimas uždaruose procesuose, kuriuose nėra poveikio
žmonėms;
2. PROC2: Gamyba nepertraukiamuose uždaruose procesuose su atsitiktiniu
Procesų kategorijos.
retkarčiais pasitaikančiu poveikiu žmonėms;
Į poveikio scenarijų įtraukti darbai ir
3. PROC8a: Medžiagos ar mišinio pervedimas (pakrovimo/ iškrovimo) iš/ į
juos atitinkantys PROC
laivus didelėje taroje su ne tam pritaikytais įrenginiais;
4. PROC8b: Medžiagos ar mišinio pervedimas (pakrovimo/ iškrovimo) iš/ į
laivus didelėje taroje su tam pritaikytais įrenginiais.
Išsiskyrimo į aplinką gamybos
proceso metu kategorija

Netaikoma.

Išsiskyrimo į aplinką kategorijos

ERC 8a: Plačiai paplitęs pagalbinių apdirbimo priemonių naudojimas
uždarose patalpose,atvirose sistemose;
ERC 8b: Plačiai paplitęs reaguojančių cheminių medžiagų naudojimas
uždarose patalpose,atvirose sistemose;
ERC 8d: Plačiai paplitęs pagalbinių apdirbimo priemonių naudojimas
atvirame ore,atvirose sistemose;
ERC 8e: Plačiai paplitęs reaguojančių cheminių medžiagų naudojimas
atvirame ore,atvirose sistemose;
ERC 9a: Plačiai paplitęs cheminių medžiagų naudojimas uždarose
patalpose,uždarose sistemose;
ERC 9b: Plačiai paplitęs cheminių medžiagų naudojimas atvirame
ore,uždarose sistemose;.
ERC 11a: Plačiai paplitęs ilgalaikio naudojimo gaminių ir medžiagų
naudojimas uždarose patalpose (negausūs išsiskyrimai).

3. Veiklos sąlygos
3.1 Veiklos sąlygos susijusios su naudojimo dažnumu ir kiekiu
Poveikio trukmė darbo vietoje
Poveikio trukmės dažnumas darbo
vietoje
Poveikio trukmės metinė suma

8 valandos per dieną
220 dienų per metus/kiekvienam darbuotojui
Netaikomas.

3.2 Veiklos sąlygos, susijusios su medžiaga/produktu
Fizinė būsena

Skaidrus, bespalvis arba gelsvas skystis.

Medžiagos koncentracija mišinyje

Amoniako vandeniniai tirpalai nuo 5% ir iki 25%.

3.3 Kitos svarbios veiklos sąlygos
Remiantis turima informacija, darbo pamainos poveikio scenarijaus trukmė gali būti 1-4 val arba > 4 val ,procesai
vyksta lauke,uždaroje patalpoje be LEV arba su LEV.
4. Rizikos valdymo priemonės
4.1 Rizikos valdymo priemones (RMMs) susijusi su darbuotojais
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AB “Achema”
Saugos duomenų lapai
pagal Reglamento Nr. 197/2006/EB (REACH) priedą II
Amoniako vanduo
Darbuotojai apmokyti dirbti ir supažindinti su rizikingais/pavojingais
procesais/sritimis: a) kad būtų išvengta darbo be apsaugos priemonių; b) kad
žinotų ir suprastu kenksmingas/dirginančias savybes, ypač saugant kvėpavimo
Organizacinės priemonės
takus,odą nuo amoniako poveikio; c) kad laikytųsi saugių darbo sąlygų, kurias
nurodė darbdavys. Darbdavys taip pat turi įsitikinti, kad visi darbuotojai turi
AAP ir naudoja pagal paskirtį/instrukcijas.
LEV (vietinė ištraukiamoji ventiliacija) turi būti įdiegta,jei natūralus vėdinimas
nepakankamas.
Naudokite uždaras/automatines sistemas arba dengtus, uždarus konteinerius,
siekiant išvengti dirginančio garų poveikio.
Transportuojant vamzdynais, užpildant/ištuštinant statines, konteinerius,
saugyklas naudoti automatines sistemas (siurbliai ir t.t.).
Techninės priemonės
Naudotis įvairiais, tam skirtais įrankiais, siekiant išvengti tiesioginio kontakto
su chemine medžiaga.
Laikyti vėsioje, sausoje, švarioje, gerai vėdinamoje tam skirtoje vietoje atskyrai
nuo degių dujų ir tepalų. Saugoti/izoliuoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Saugoti nuo šilumos ir užsidegimo šaltinių.
Naudoti tik suderinamas medžiagas: nerūdijantį plieną, mažaanglį plieną,
polietileną, polipropileną.
Įprastomis darbo sąlygomis kvėpavimo takų apsauga nereikalinga, avarinėmis
situacijomis arba atsiradus pralaidoms rekomenduojame filtruojančios
Kvėpavimo takų apsauga
A2B2E2K2 arba analogiškos markės dujokaukės .
Autonominis kvėpavimo aparatas ir viso kūno apsauginis kostiumas-didelio
išsiliejimo atveju. Naudokite ES kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE).
Naudoti nelaidžias, atsparias chemikalams apsaugines pirštines, atitinkančias
Rankų apsauga
EN 374 pagamintos iš medžiagos (privaloma): butilo gumos, PVC, PTFE
fluoro elastomerio.
Nuolat dėvėti akių/veido apsaugos priemones. Cheminiai akiniai EN166 ar
Akių apsauga
veido apsaugos skydelis LT 402 arba jų atitikmuo (yra privalomi).
Odos ir kūno apsauga
Chemikalams atspari prijuostė; butilo gumos batai.
Dirbti su švariais darbo drabužiais,baigus darbą nusiprausti,rankas nusiplauti
Higienos priemonės
su muilu persirengti.Darbo drabužius laikyti atskirai.
4.2 Rizikos valdymo priemones (RMMs) susijusios su aplinkos apsauga.
Procesuose naudoti valymo ir priežiūros/kontrolės priemones arba
Organizacinės priemonės
technologijas, kurios sumažina (arba panaikina) emisiją ir poveikį aplinkai.
Užterštos amoniako vandeniu nuotekos turėtų būti pakartotinai naudojamos
Priemonės susijusios su nuotekomis
arba šalinamos į pramonines nuotekas, prieš tai jas neutralizavus.
Priemonės susijusios su aplinkos oro
Amoniako vandens gamyboje nėra kietųjų atliekų.
ir kietosiomis atliekomis
4.3 Kitos atliekos
Atliekų rūšys

Skystos atliekos. Pakuotės.
Naikinti/utilizuoti laikantis vietinių reikalavimų. Prieš išpilant skystį
neutralizuoti laikantis reguliavimo normatyvų. Iš konteinerių ar talpyklų
Šalinimo būdai
likučius panaudoti pakartotinai arba neutralizuoti, tinkamai identifikuoti,
pažymėti.
Iš gamybos vietų į nuotekas išleidžiamo/utilizuojamo skysčio pH turi būti
Saugus šalinimo į aplinką metodas
tarp 6-9.
5.0 Pirmiau apibūdintų sąlygų ir medžiagos savybių sukeliamo poveikio skaičiavimas
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AB “Achema”
Saugos duomenų lapai
pagal Reglamento Nr. 197/2006/EB (REACH) priedą II
Amoniako vanduo
Profesionaliam darbuotojui per odą (5-25 % vandeninis amoniakas):
PROC Poveikio prielaidos
ES 4-poveikio koncentracija
(EC), mg/m3
kodas

Ūmus/ilgalaikis sisteminis
poveikis DNEL=6,8 mg/kg
Rizikos apibūdinimo santykis
(RCR)
Be pirštinių Su piršt. (90%
susidėvėjimas)
0,05
0,01

Trukmė

Vėdinimo
Be pirštinių Su piršt. (90%
naudojimas
susidėvėjimas)
PROC 1-4 val ar
Lauke/patalpoje be 0,34
0,03
1
> 4 val
LEV
PROC 1-4 val ar
Lauke/patalpoje be 1,37
0,14
0,20
0,02
2
> 4 val
LEV
Patalpoje su LEV
0.14
0,01
0,02
<0,01
PROC 1-4 val ar
Lauke/patalpoje be 13,71
1,37
2,02
0,20
8a
> 4 val
LEV
Patalpoje su LEV
0,14
0,01
0,02
<0,01
PROC 1-4 val ar
Lauke/patalpoje be 6,86
0,69
1,01
0,10
8b
> 4 val
LEV
Patalpoje su LEV
0,69
0,07
0,10
0,01
Profesionaliam darbuotojui ,įkvėpus (5-25 % vandeninis amoniakas)
PROC Poveikio
ES4Trumpalaikis/ilgalaikis Trumpalaikis/vietinis Ilgalaikis/vietinis
kodas prielaidos
poveikio
poveikis DNEL=
poveikis DNEL=
sisteminis poveikis
koncentracija DNEL=47,6 mg/m3
36 mg/m3
14 mg/m3
(EC), mg/m3
RCR
RCR
RCR
Su RPE –95%
susidėvėjimas

Be RPE

Su RPE –95%
susidėvėjimas

Be RPE

Su RPE –95%
susidėvėjimas

NA

<0,01

NA

<0,01

NA

<0,01

NA

NA

<0,01

NA

<0,01

NA

<0,01

NA

30,63 1,53

0,64

0,03

0,85

0,04

2,19

0,11

43,75 2,19

0,92

0,05

1,22

0,06

3,13

0,16

4,38 0,22
18,38 0,92

0,09
0,39

0
0,02

0,12
0,51

0,01
0,03

0,31
1,31

0,02
0,07

26,25 1,31

0,55

0,03

0,73

0,04

1,88

0,09

2,63 0,13
153,1 7,66

0,06
3,22

0
0,16

0,07
4,25

<0,01
0,21

0,19
10,94

0,01
0,55

218,8 10,9

4,60

0,23

6,08

0,30

15,6

0,78

21,88 1,09
91,88 4,59

0,46
1,93

0,02
0,10

0,61
2,55

0,03
0,13

1,56
6,56

0,08
0,33

131,2 6,56

2,76

0,14

3,65

0,18

9,38

0,47

13,13 0,66

0,28

0,01

0,36

0,02

0,94

0,05

Patalpoje
su LEV
0,01
Lauke
Patalpoje
be LEV
Patalpoje
su LEV
Lauke
Patalpoje
be LEV
Patalpoje
su LEV
Lauke
Patalpoje
be LEV
Patalpoje
su LEV
Lauke
Patalpoje
be LEV
Patalpoje
su LEV

Be RPE

PROC 1-4
8a
val

0

Su RPE –95%
susidėvėjimas

PROC > 4
8a
val

Lauke

Be RPE

1-4
PROC val
2

Vėdinimo
naudojimas

Trukmė
PROC 1-4
1
val
ar
>4
val
PROC > 4
2
val
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Saugos duomenų lapai
pagal Reglamento Nr. 197/2006/EB (REACH) priedą II
Amoniako vanduo
PROC > 4
8b
val

Lauke
91,88 4,59
1,93
0,10
2,55
0,13
6,56
0,33
Patalpoje
be LEV
131,2 6,56
2,76
0,14
3,65
0,18
9,38
0,47
Patalpoje
su LEV
3,94 0,20
0,08
0
0,11
0,01
0,28
0,01
PROC 1-4 Lauke
55,13 2,76
1,16
0,06
1,53
0,08
3,94
0,20
8b
val Patalpoje
be LEV
78,75 3,94
1,65
0,08
2,19
0,11
5,63
0,28
Patalpoje
su LEV
2,36 0,12
0,05
0
0,07
<0,01
0,17
0,01
Profesionaliam darbuotojui per burną:
Laikantis visų higienos reikalavimų poveikio per burną nėra.
5.2 Poveikis aplinkai (kokybinis įvertinimas)
PKA vertės apskaičiuotos pagal EUSES 2.1:
PKA (PEC)
Reikšmė
PKA nuotekose
0 (visiškai pašalinti)
PKA vandenyje (mg/L):
Gėlam vandenyje
3,48x10-3
7,61x10-4
Jūros vandenyje
PKA nuosėdose (mg/kg):
Gėlo vandens nuosėdose
3,76x10-3
Jūros vandens nuosėdose
8,24x10-4
PKA dirvožemyje ir požeminiame vandenyje
Dirvožemyje amoniaką mikroorganizmai
oksiduoja iki nitrato jono.Vyksta nitratų
redukavimas iki laisvojo atmosferos azotodenitrifikacija.
Nitrato jonai juda su dirvožemio vandeniu ir
lengvai išplaunami iš dirvožemio.
PKA ore (mg/m3)
36,1
6. Rekomendacijos DU įvertinimui,veikiant ES sienų ribose.
- Teršalai, išmetami iš nuotekų srauto turėtų būti visiškai pašalinami .
Likučiai gali būti siunčiami atliekų apdorojimui, arba grąžinti į gamybos procesą
Išmatuotas išmetamųjų teršalų kiekis aplinkos ore turėtų būti mažesnis už atitinkamą PPNK vertę.
LEV turėtų būti uždarose patalpose, kai natūralus vėdinimas yra nepakankamas.
Reguliariai atliekama darbuotojų sveikatos priežiūra.
Asmens saugos drabužiai (pvz., veido/akių apsaugos,šalmas,pirštinės,batai ir apsauginiai kombinezonai)
turi būti naudojami.
- Darbuotojai apmokyti.
- Visi technologiniai įrengimai techniškai prižiūrimi ir reguliariai kontroliuojami, kad būtų išvengta
neatitiktinių teršalų.Ypač atkreipiamas dėmesys į armatūrą (ventilius,saugos vožtuvus),vamzdynus ir talpas.

Amoniako vandens cecho viršininkas
Suderinta:
MEL vad.inžinierė

A.Čelombijev
L.Tatariškinaitė

Saugos duomenų lapo pabaiga.
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Material Safety Data Sheet
Calcium oxide MSDS
Section 1: Chemical Product and Company Identification
Product Name: Calcium oxide

Contact Information:

Catalog Codes: SLC5248, SLC4246, SLC1453
CAS#: 1305-78-8

Sciencelab.com, Inc.
14025 Smith Rd.
Houston, Texas 77396
US Sales: 1-800-901-7247
International Sales: 1-281-441-4400

RTECS: EW3100000
TSCA: TSCA 8(b) inventory: Calcium oxide

Order Online: ScienceLab.com

CI#: Not applicable.
Synonym: Quicklime; Lime

CHEMTREC (24HR Emergency Telephone), call:
1-800-424-9300

Chemical Name: Calcium oxide

International CHEMTREC, call: 1-703-527-3887

Chemical Formula: CaO

For non-emergency assistance, call: 1-281-441-4400

Section 2: Composition and Information on Ingredients
Composition:
Name

CAS #

% by Weight

Calcium oxide

1305-78-8

100

Toxicological Data on Ingredients: Calcium oxide LD50: Not available. LC50: Not available.

Section 3: Hazards Identification
Potential Acute Health Effects:
Very hazardous in case of skin contact (irritant), of eye contact (irritant), of ingestion, of inhalation. Hazardous in case of skin
contact (corrosive, permeator), of eye contact (corrosive). The amount of tissue damage depends on length of contact. Eye
contact can result in corneal damage or blindness. Skin contact can produce inflammation and blistering. Inhalation of dust
will produce irritation to gastro-intestinal or respiratory tract, characterized by burning, sneezing and coughing. Severe overexposure can produce lung damage, choking, unconsciousness or death. Inflammation of the eye is characterized by redness,
watering, and itching. Skin inflammation is characterized by itching, scaling, reddening, or, occasionally, blistering.
Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available. MUTAGENIC EFFECTS: Not available. TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available. Repeated exposure of the eyes to a low level of dust can produce eye irritation.
Repeated skin exposure can produce local skin destruction, or dermatitis. Repeated inhalation of dust can produce varying
degree of respiratory irritation or lung damage.

Section 4: First Aid Measures
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Eye Contact:
Check for and remove any contact lenses. In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15
minutes. Cold water may be used. WARM water MUST be used. Get medical attention immediately.
Skin Contact:
In case of contact, immediately flush skin with plenty of water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing
and shoes. Cover the irritated skin with an emollient. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean shoes before reuse. Get
medical attention immediately.
Serious Skin Contact:
Wash with a disinfectant soap and cover the contaminated skin with an anti-bacterial cream. Seek medical attention.
Inhalation:
If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical
attention.
Serious Inhalation:
Evacuate the victim to a safe area as soon as possible. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband. If
breathing is difficult, administer oxygen. If the victim is not breathing, perform mouth-to-mouth resuscitation. WARNING: It may
be hazardous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation when the inhaled material is toxic, infectious or
corrosive. Seek immediate medical attention.
Ingestion:
Do NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious
person. If large quantities of this material are swallowed, call a physician immediately. Loosen tight clothing such as a collar,
tie, belt or waistband.
Serious Ingestion: Not available.

Section 5: Fire and Explosion Data
Flammability of the Product: Non-flammable.
Auto-Ignition Temperature: Not applicable.
Flash Points: Not applicable.
Flammable Limits: Not applicable.
Products of Combustion: Not available.
Fire Hazards in Presence of Various Substances: Not applicable.
Explosion Hazards in Presence of Various Substances:
Risks of explosion of the product in presence of mechanical impact: Not available. Risks of explosion of the product in
presence of static discharge: Not available.
Fire Fighting Media and Instructions: Not applicable.
Special Remarks on Fire Hazards: Chlorine Trifluoride reacts violently with calcium oxide producing flame.
Special Remarks on Explosion Hazards: Not available.

Section 6: Accidental Release Measures
Small Spill:
Use appropriate tools to put the spilled solid in a convenient waste disposal container. If necessary: Neutralize the residue with
a dilute solution of acetic acid.
Large Spill:
Corrosive solid. Stop leak if without risk. Do not get water inside container. Do not touch spilled material. Use water spray
to reduce vapors. Prevent entry into sewers, basements or confined areas; dike if needed. Call for assistance on disposal.
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Neutralize the residue with a dilute solution of acetic acid. Be careful that the product is not present at a concentration level
above TLV. Check TLV on the MSDS and with local authorities.

Section 7: Handling and Storage
Precautions:
Keep container dry. Do not breathe dust. Never add water to this product. In case of insufficient ventilation, wear suitable
respiratory equipment. If you feel unwell, seek medical attention and show the label when possible. Avoid contact with skin
and eyes. Keep away from incompatibles such as organic materials, acids, moisture.
Storage: Keep container tightly closed. Keep container in a cool, well-ventilated area. Do not store above 24°C (75.2°F).

Section 8: Exposure Controls/Personal Protection
Engineering Controls:
Use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering controls to keep airborne levels below recommended
exposure limits. If user operations generate dust, fume or mist, use ventilation to keep exposure to airborne contaminants
below the exposure limit.
Personal Protection:
Splash goggles. Synthetic apron. Vapor and dust respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent.
Gloves.
Personal Protection in Case of a Large Spill:
Splash goggles. Full suit. Vapor and dust respirator. Boots. Gloves. A self contained breathing apparatus should be used to
avoid inhalation of the product. Suggested protective clothing might not be sufficient; consult a specialist BEFORE handling
this product.
Exposure Limits:
TWA: 2 (mg/m3) from ACGIH (TLV) [United States] TWA: 2 (mg/m3) [Canada] TWA: 5 (mg/m3) from OSHA (PEL) [United
States]Consult local authorities for acceptable exposure limits.

Section 9: Physical and Chemical Properties
Physical state and appearance: Solid. (Crystalline solid.)
Odor: Odorless.
Taste: Not available.
Molecular Weight: 56.08 g/mole
Color: White.
pH (1% soln/water): 10 [Basic.]
Boiling Point: 2850°C (5162°F)
Melting Point: 2572°C (4661.6°F)
Critical Temperature: Not available.
Specific Gravity: 3.33 (Water = 1)
Vapor Pressure: Not applicable.
Vapor Density: Not available.
Volatility: Not available.
Odor Threshold: Not available.
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Water/Oil Dist. Coeff.: Not available.
Ionicity (in Water): Not available.
Dispersion Properties: Not available.
Solubility:
Soluble in acids, glycerol, sugar solution. Practically insoluble in alcohol. Very slightly soluble in cold water, hot water.
Insoluble in methanol, diethyl ether, n-octanol.

Section 10: Stability and Reactivity Data
Stability: The product is stable.
Instability Temperature: Not available.
Conditions of Instability: Incompatible materials
Incompatibility with various substances: Reactive with organic materials, acids, moisture.
Corrosivity: Not available.
Special Remarks on Reactivity:
Absorbs CO2 from air. Reacts with fluorine to evolve much heat and some light. Reacts with water. Addition of water to
Quicklime has generated temperatures as high as 800 C. Some reports describe the reaction as violent. In water, calcium
oxde forms calcium hydroxide generating a large quanity of heat. Ignition of sulfur, gunpowder, wood, and straw by heat of
Quicklime-water reaction has been reported. Liquid hydrofluoric acid and calcium oxide react very violently. Calcium reacts
with phosphorous pentoxide extremely violently when initiated by local heating. Lime becomes incandescent when heated to
near its melting point (2500 C).
Special Remarks on Corrosivity: Not available.
Polymerization: Will not occur.

Section 11: Toxicological Information
Routes of Entry: Absorbed through skin. Dermal contact. Eye contact. Inhalation. Ingestion.
Toxicity to Animals:
LD50: Not available. LC50: Not available.
Chronic Effects on Humans: Not available.
Other Toxic Effects on Humans:
Very hazardous in case of skin contact (irritant), of ingestion, of inhalation. Hazardous in case of skin contact (corrosive,
permeator), of eye contact (corrosive).
Special Remarks on Toxicity to Animals: Not available.
Special Remarks on Chronic Effects on Humans: Not available.
Special Remarks on other Toxic Effects on Humans:
Acute Potential Health Effects: Skin: Causes skin irritation and burns. Eyes: Causes eye irritation and burns. Inhalation:
Material is irritating to respiratory tract and mucous membranes and upper respiratory tract. Ingestion: May be harmful if
swallowed. Irritates gastrointestinal tract with possbile burns. Swallowing may become painful, and difficult. A burning pain
extends down the esophagus to the stomach. May affect respiration. Vomitous is thick and slimy due to mucous. Later is may
contain blood shred of mucous membrane due to necrosis.

Section 12: Ecological Information
Ecotoxicity: Not available.
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BOD5 and COD: Not available.
Products of Biodegradation:
Possibly hazardous short term degradation products are not likely. However, long term degradation products may arise.
Toxicity of the Products of Biodegradation: The product itself and its products of degradation are not toxic.
Special Remarks on the Products of Biodegradation: Not available.

Section 13: Disposal Considerations
Waste Disposal:
Waste must be disposed of in accordance with federal, state and local environmental control regulations.

Section 14: Transport Information
DOT Classification: Class 8: Corrosive material
Identification: : Calcium Oxide UNNA: 1910 PG: III
Special Provisions for Transport: Not available.

Section 15: Other Regulatory Information
Federal and State Regulations:
Connecticut hazardous material survey.: Calcium oxide Illinois toxic substances disclosure to employee act: Calcium oxide
Rhode Island RTK hazardous substances: Calcium oxide Pennsylvania RTK: Calcium oxide Minnesota: Calcium oxide
Massachusetts RTK: Calcium oxide California Director's List of Hazardous Substances: Calcium oxide TSCA 8(b) inventory:
Calcium oxide TSCA 8(a) chemical risk rules: Calcium oxide
Other Regulations:
OSHA: Hazardous by definition of Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). EINECS: This product is on the
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
Other Classifications:
WHMIS (Canada): CLASS E: Corrosive solid.
DSCL (EEC):
R38- Irritating to skin. R41- Risk of serious damage to eyes. S2- Keep out of the reach of children. S26- In case of contact with
eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. S39- Wear eye/face protection. S46- If swallowed, seek
medical advice immediately and show this container or label.
HMIS (U.S.A.):
Health Hazard: 3
Fire Hazard: 0
Reactivity: 2
Personal Protection: j
National Fire Protection Association (U.S.A.):
Health: 3
Flammability: 0
Reactivity: 2
Specific hazard:
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Protective Equipment:
Gloves. Synthetic apron. Vapor and dust respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent. Wear
appropriate respirator when ventilation is inadequate. Splash goggles.

Section 16: Other Information
References:
-Hawley, G.G.. The Condensed Chemical Dictionary, 11e ed., New York N.Y., Van Nostrand Reinold, 1987. -Material safety
data sheet emitted by: la Commission de la SantÃ© et de la SÃ©curitÃ© du Travail du QuÃ©bec. -SAX, N.I. Dangerous
Properties of Indutrial Materials. Toronto, Van Nostrand Reinold, 6e ed. 1984. -The Sigma-Aldrich Library of Chemical Safety
Data, Edition II. -Guide de la loi et du rÃ¨glement sur le transport des marchandises dangeureuses au canada. Centre de
conformitÃ© internatinal LtÃ©e. 1986.
Other Special Considerations: Not available.
Created: 10/11/2005 11:31 AM
Last Updated: 05/21/2013 12:00 PM
The information above is believed to be accurate and represents the best information currently available to us. However, we
make no warranty of merchantability or any other warranty, express or implied, with respect to such information, and we assume
no liability resulting from its use. Users should make their own investigations to determine the suitability of the information for
their particular purposes. In no event shall ScienceLab.com be liable for any claims, losses, or damages of any third party or for
lost profits or any special, indirect, incidental, consequential or exemplary damages, howsoever arising, even if ScienceLab.com
has been advised of the possibility of such damages.
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Material Safety Data Sheet
Sodium Hydroxide, 25% MSDS
Section 1: Chemical Product and Company Identification
Product Name: Sodium Hydroxide, 25%

Contact Information:
Sciencelab.com, Inc.
14025 Smith Rd.
Houston, Texas 77396

Catalog Codes: SLS4210
CAS#: Mixture.
RTECS: Not applicable.
TSCA: TSCA 8(b) inventory: Sodium hydroxide; Water
CI#: Not applicable.

US Sales: 1-800-901-7247
International Sales: 1-281-441-4400
Order Online: ScienceLab.com

Synonym:

CHEMTREC (24HR Emergency Telephone), call:
1-800-424-9300

Chemical Name: Not applicable.

International CHEMTREC, call: 1-703-527-3887

Chemical Formula: Not applicable.

For non-emergency assistance, call: 1-281-441-4400

Section 2: Composition and Information on Ingredients
Composition:
Name

CAS #

% by Weight

Sodium hydroxide

1310-73-2

25

Water

7732-18-5

75

Toxicological Data on Ingredients: Sodium hydroxide LD50: Not available. LC50: Not available.

Section 3: Hazards Identification
Potential Acute Health Effects:
Very hazardous in case of skin contact (corrosive, irritant), of eye contact (irritant), of ingestion. Hazardous in case of
inhalation. Liquid or spray mist may produce tissue damage particularly on mucous membranes of eyes, mouth and respiratory
tract. Skin contact may produce burns. Inhalation of the spray mist may produce severe irritation of respiratory tract,
characterized by coughing, choking, or shortness of breath. Inflammation of the eye is characterized by redness, watering, and
itching. Skin inflammation is characterized by itching, scaling, reddening, or, occasionally, blistering.
Potential Chronic Health Effects:
Non-corrosive for skin. Non-irritant for skin. Non-sensitizer for skin. Non-permeator by skin. Non-irritating to the eyes.
Non-hazardous in case of ingestion. Non-hazardous in case of inhalation. CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Not available. TERATOGENIC EFFECTS: Not available. DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not
available. The substance is toxic to lungs, mucous membranes. Repeated or prolonged exposure to the substance can
produce target organs damage. Repeated or prolonged contact with spray mist may produce chronic eye irritation and severe
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skin irritation. Repeated or prolonged exposure to spray mist may produce respiratory tract irritation leading to frequent attacks
of bronchial infection.

Section 4: First Aid Measures
Eye Contact:
Check for and remove any contact lenses. Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids
open. Finish by rinsing thoroughly with running water to avoid a possible infection. Cold water may be used.
Skin Contact:
If the chemical got onto the clothed portion of the body, remove the contaminated clothes as quickly as possible, protecting
your own hands and body. Place the victim under a deluge shower. If the chemical got on the victim's exposed skin, such
as the hands : Gently and thoroughly wash the contaminated skin with running water and non-abrasive soap. Be particularly
careful to clean folds, crevices, creases and groin. Cold water may be used. If irritation persists, seek medical attention. Wash
contaminated clothing before reusing.
Serious Skin Contact:
Wash with a disinfectant soap and cover the contaminated skin with an anti-bacterial cream. Seek medical attention.
Inhalation: Allow the victim to rest in a well ventilated area. Seek immediate medical attention.
Serious Inhalation:
Evacuate the victim to a safe area as soon as possible. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband. If
breathing is difficult, administer oxygen. If the victim is not breathing, perform mouth-to-mouth resuscitation. WARNING: It may
be hazardous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation when the inhaled material is toxic, infectious or
corrosive. Seek immediate medical attention.
Ingestion:
Do not induce vomiting. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband. If the victim is not breathing, perform
mouth-to-mouth resuscitation. Seek immediate medical attention.
Serious Ingestion: Not available.

Section 5: Fire and Explosion Data
Flammability of the Product: Non-flammable.
Auto-Ignition Temperature: Not applicable.
Flash Points: Not applicable.
Flammable Limits: Not applicable.
Products of Combustion: Not available.
Fire Hazards in Presence of Various Substances: Not applicable.
Explosion Hazards in Presence of Various Substances:
Risks of explosion of the product in presence of mechanical impact: Not available. Risks of explosion of the product in
presence of static discharge: Not available.
Fire Fighting Media and Instructions: Not applicable.
Special Remarks on Fire Hazards: Not available.
Special Remarks on Explosion Hazards: Not available.

Section 6: Accidental Release Measures
Small Spill:
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Dilute with water and mop up, or absorb with an inert dry material and place in an appropriate waste disposal container. If
necessary: Neutralize the residue with a dilute solution of acetic acid.
Large Spill:
Corrosive liquid. Stop leak if without risk. Absorb with DRY earth, sand or other non-combustible material. Do not get water
inside container. Do not touch spilled material. Use water spray curtain to divert vapor drift. Prevent entry into sewers,
basements or confined areas; dike if needed. Call for assistance on disposal. Neutralize the residue with a dilute solution of
acetic acid. Be careful that the product is not present at a concentration level above TLV. Check TLV on the MSDS and with
local authorities.

Section 7: Handling and Storage
Precautions:
Keep container dry. Do not breathe gas/fumes/ vapour/spray. Never add water to this product In case of insufficient ventilation,
wear suitable respiratory equipment If you feel unwell, seek medical attention and show the label when possible. Avoid contact
with skin and eyes Keep away from incompatibles such as acids.
Storage:
Alkalis may be stored in heavy duty gauge steel containers. Corrosive materials should be stored in a separate safety storage
cabinet or room.

Section 8: Exposure Controls/Personal Protection
Engineering Controls:
Provide exhaust ventilation or other engineering controls to keep the airborne concentrations of vapors below their respective
threshold limit value.
Personal Protection:
Face shield. Full suit. Vapor respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent. Gloves. Boots.
Personal Protection in Case of a Large Spill:
Splash goggles. Full suit. Vapor respirator. Boots. Gloves. A self contained breathing apparatus should be used to avoid
inhalation of the product. Suggested protective clothing might not be sufficient; consult a specialist BEFORE handling this
product.
Exposure Limits:
Sodium hydroxide CEIL: 2 (mg/m3) from ACGIH [1995] Consult local authorities for acceptable exposure limits.

Section 9: Physical and Chemical Properties
Physical state and appearance: Liquid.
Odor: Odorless.
Taste: Alkaline. Bitter. (Strong.)
Molecular Weight: Not applicable.
Color: Clear Colorless.
pH (1% soln/water): Basic.
Boiling Point: The lowest known value is 100°C (212°F) (Water).
Melting Point: Not available.
Critical Temperature: Not available.
Specific Gravity: Weighted average: 1.15 (Water = 1)
Vapor Pressure: The highest known value is 17.535 mm of Hg (@ 20°C) (Water).
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Vapor Density: The highest known value is 0.62 (Air = 1) (Water).
Volatility: Not available.
Odor Threshold: Not available.
Water/Oil Dist. Coeff.: Not available.
Ionicity (in Water): Not available.
Dispersion Properties: See solubility in water.
Solubility: Easily soluble in cold water.

Section 10: Stability and Reactivity Data
Stability: The product is stable.
Instability Temperature: Not available.
Conditions of Instability: Not available.
Incompatibility with various substances: Extremely reactive or incompatible with acids.
Corrosivity:
Highly corrosive in presence of aluminum. Slightly corrosive to corrosive in presence of glass.
Special Remarks on Reactivity: Not available.
Special Remarks on Corrosivity: Not available.
Polymerization: No.

Section 11: Toxicological Information
Routes of Entry: Eye contact. Inhalation. Ingestion.
Toxicity to Animals:
LD50: Not available. LC50: Not available.
Chronic Effects on Humans: The substance is toxic to lungs, mucous membranes.
Other Toxic Effects on Humans:
Very hazardous in case of skin contact (corrosive, irritant), of ingestion. Hazardous in case of inhalation.
Special Remarks on Toxicity to Animals: Not available.
Special Remarks on Chronic Effects on Humans: Not available.
Special Remarks on other Toxic Effects on Humans: Not available.

Section 12: Ecological Information
Ecotoxicity: Not available.
BOD5 and COD: Not available.
Products of Biodegradation:
Possibly hazardous short term degradation products are not likely. However, long term degradation products may arise.
Toxicity of the Products of Biodegradation: The product itself and its products of degradation are not toxic.
Special Remarks on the Products of Biodegradation: Not available.
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Section 13: Disposal Considerations
Waste Disposal:

Section 14: Transport Information
DOT Classification: CLASS 8: Corrosive liquid.
Identification: : Sodium hydroxide, solution (Sodium hydroxide) : UN1824 PG: II
Special Provisions for Transport: Not available.

Section 15: Other Regulatory Information
Federal and State Regulations:
Pennsylvania RTK: Sodium hydroxide Massachusetts RTK: Sodium hydroxide TSCA 8(b) inventory: Sodium hydroxide; Water
Other Regulations: OSHA: Hazardous by definition of Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).
Other Classifications:
WHMIS (Canada):
CLASS D-2A: Material causing other toxic effects (VERY TOXIC). CLASS E: Corrosive liquid.
DSCL (EEC): R35- Causes severe burns.
HMIS (U.S.A.):
Health Hazard: 2
Fire Hazard: 0
Reactivity: 0
Personal Protection:
National Fire Protection Association (U.S.A.):
Health: 2
Flammability: 0
Reactivity: 0
Specific hazard:
Protective Equipment:
Gloves. Full suit. Vapor respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent. Wear appropriate respirator
when ventilation is inadequate. Face shield.

Section 16: Other Information
References: Not available.
Other Special Considerations: Not available.
Created: 10/10/2005 12:05 PM
Last Updated: 05/21/2013 12:00 PM
The information above is believed to be accurate and represents the best information currently available to us. However, we
make no warranty of merchantability or any other warranty, express or implied, with respect to such information, and we assume
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no liability resulting from its use. Users should make their own investigations to determine the suitability of the information for
their particular purposes. In no event shall ScienceLab.com be liable for any claims, losses, or damages of any third party or for
lost profits or any special, indirect, incidental, consequential or exemplary damages, howsoever arising, even if ScienceLab.com
has been advised of the possibility of such damages.
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1.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Statybinės kalkės
1 lapas iš 6 lapų

Preparato ir įmonės pavadinimas

Preparato pavadinimas:

Statybinės kalkės

Preparato paskirtis:

Naudojamas cheminėse technologijose, odos išdirbimui, vandens
dekarbonizavimui, dirvožemio rūgštingumo mažinimui (kalkinimui),
medelių balinimui, mūro ir tinko skiedinių gamybai.

Įmonės pavadinimas:

UAB SAKRET LT

Adresas:

Biochemikų g. 12, LT-57234, Kėdainiai

Telefonas:

+370 347 515 33

Kompetentingo asmens
elektroninio pašto adresas:

egidijus.augutavicius@sakret.lt

Telefonai skubiai
informacijai:
Įmonės telefonas (8:00-17:00
val. darbo d.):
Lietuvos apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biuras
(neatidėliotina informacija
apsinuodijus):

2.

+370 347 685 04

+370 5 236 20 52

Galimi pavojai

Galimas poveikis žmogui:

neklasifikuojamas
kaip
pavojingas.
Vandeniniai
tirpalai
(suspensijos) pasižymi silpnomis šarminėmis savybėmis. Gali
dirginti akis ir odą. Įkvėpus dulkių, galimas kvėpavimo takų
dirginimas, kosulys. Patekus į akis, gali sudirginti, skausmas,
ašarojimas, gali sukelti akies ragenos pažeidimus. Akys ypač gali
būti pažeistos, būnant užsimerkus. Galimi mechaniniai akių
pažeidimai. Patekus ant odos - pernelyg didelis kiekis gali dirginti
odą. Pavojinga dėl sorbcijos į organizmą per odą. Ilgalaikis ar
pakartotinas poveikis gali sukelti dermatitą. Prarijus didesnį kiekį dirgina stemplę, gali skaudėti pilvą, vėmimas, viduriavimas.

Galimas poveikis aplinkai:

netirpsta vandenyje, ypatingi pavojai nenustatyti..

3.

Sudėtis / informacija apie komponentus
gesintos kalkės.

Mišinio sudėtis:
Pavojingi komponentai:
CAS
numeris
1305-62-0

EINESC
numeris
215-137-3

Komponento
pavadinimas
kalcio
dihidroksidas

Koncentracija,
masės %
Iki 100

Pavojingumo
simbolis
nėra

Rizikos
frazės
nėra

SAKRET
Pildyta: 2011 07 18
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®

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Statybinės kalkės
2 lapas iš 6 lapų

Pirmosios medicininės pagalbos priemonės

Bendri nurodymai:

visais atvejais, kai pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai,
nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę,
negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius
apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52.
Išvesti į gryną orą.

Įkvėpus:

išeiti į tyrą orą, ramybė. Jeigu yra kvėpavimo sutrikimų, nedelsiant
kviesti gydytoją.

Patekus ant odos:

nusivilkti suteptus drabužius, plauti odą tekančiu vandeniu. Išskalbti
drabužius prieš juos vėl apsivelkant.

Patekus į akis:

kuo skubiau plauti akis, pakėlus vokus arba atsargiai juos pakeliant
ir nuleidžiant tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių arba
naudoti specialius akių plovimo skysčius. Neplauti stipria vandens
srove, kad išvengti mechaninių akių pažeidimų. Jei įmanoma, išimti
kontaktinius lęšius. Skubiai kreiptis pagalbos į gydytoją.

Prarijus:

išskalauti burną, duoti gerti daug vandens, nesukelti vėmimo,
kreiptis pagalbos į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę,
negalima duoti nieko gerti.

5.

Priešgaisrinės priemonės

Bendri duomenys:

6.

Pats produktas nedegus, gaisro metu gesinimo priemonės turi būti
parenkamos įvertinant aplink degančių medžiagų savybes.

Avarijų likvidavimo priemonės

Asmens atsargumo
priemonės:

išbyrėjus produktui, nutraukti bet kokius darbus. Vengti dulkėjimo,
patekimo į akis ir ant odos. Naudoti asmenines apsaugines
priemones, nurodytas 8 skyriuje.

Ekologinės atsargumo
priemonės:

vengti produkto patekimo į dirvą, vandens telkinius, kanalizaciją.

Valymo procedūros:

išbyrėjusį produktą, vengiant patekimo ant odos ir į akis, naudojant
įrankius, susemti į sandarias plastikines ar plienines talpas. Vietas,
kur buvo išbyrėjęs produktas, nuplauti vandeniu, iššluostyti drėgnu
skuduru. Atliekų šalinimas - žiūr. 13 sk.

SAKRET
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pildyta: 2011 07 18
Statybinės kalkės
Peržiūrėta: 2010 11 19
7.
Naudojimas ir sandėliavimas

3 lapas iš 6 lapų

Saugus naudojimas:

naudoti pagal atitinkamos gamybos technologinį reglamentą. Vengti
dulkėjimo. Vengti kontakto su oda, drabužiais, ypač saugotis, kad
nepatektų ant veido ir į akis. Jei drabužiai susitepė, skubiai juos
nuvalyti arba nusivilkti. Išplauti išteptus drabužius.

Sandėliavimas:

higroskopiškas, sugeria drėgmę ir anglies dioksidą iš oro,
karbonizuojasi. Laikyti sandariai uždarytose plastikinėse talpose ar
maišuose sausoje patalpoje.

Pakuotė:

plastikinės talpos, maišai ar didmaišiai su polietileninės ar
polipropileninės plėvelės įdėklais, laminuoti maišai, plieno talpos.
Nenaudoti indų iš aliuminio ar cinkuotos skardos.

8.

Poveikio prevencija / asmens apsauga

Mišinio komponentų ribinės
vertės darbo aplinkos ore:
Poveikio darbo vietoje
kontrolė:
Techninės priemonės:

HN 23:2007 duomenys

gera patalpų ventiliacija, vengti išbyrėjimo ir produkto dulkėjimo.

Kvėpavimo sistemos apsauga:

apsisaugojimui nuo dulkių turi būti naudojamos puskaukės su filtru,
apsaugančiu nuo dulkių – P2 pagal LST EN 143, respiratoriai FFP2
pagal LST EN 149.

Rankų apsauga:

apsauginės pirštinės pagal LST EN 374-1, atsparios šarmams, iš
PVC, chloropreninės, natūralios ar nitrilinės gumos.

Odos apsauga:

visą pėdą dengianti avalynė. Apsauginiai drabužiai, guminė
prijuostė.

Higienos priemonės:

apsauginiai odos kremai, muilas ir vanduo. Nevalgyti, nerūkyti,
negerti darbo vietoje. Periodiškai keisti darbo drabužius. Plauti
rankas prieš valgį. Akių plovimo priemonės turi būti prieinamos.

9.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena:
Spalva:
Kvapas:
Degumas:
Sprogumo ribos:
Tirpumas:
Piltinis tankis:
Vandenilio jonų
koncentracijos vertė, pH:
Užšalimo/lydymosi
o
temperatūra, C:

kieta.
balti kristaliniai milteliai ar granulės.
bekvapis.
nedegus.
netaikoma.
praktiškai netirpus (~ 1,7 g/l).
0,430 ÷ 0,540
~ 13 (vandeninė suspensija).
580 (skyla).
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10.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Statybinės kalkės
4 lapas iš 6 lapų

Stabilumas ir reaktingumas

Cheminis stabilumas:

medžiaga yra stabili ir neskyla nurodytomis laikymo sąlygomis.

Vengtinos aplinkos sąlygos:

higroskopiškas, sugeria drėgmę ir anglies dioksidą iš oro. Todėl,
laikant saugoti, kad nebūtų pažeistos pakuotės. Reaguoja su
stipriomis rūgštimis. Vandeninės suspensijos pasižymi šarminėmis
savybėmis, sukelia lengvųjų metalų koroziją.

Skilimo produktai:

kalcio ir magnio oksidai, vandens garai\

Nesuderinamos medžiagos:

nėra.

11.

Toksikologinė informacija

Ūmus toksiškumas:

turimi duomenys leidžia neklasifikuoti kaip „kenksminga“.

Poveikis žmonėms:
Įkvėpus:

tikslių duomenų nerasta.

Po sąlyčio su oda:

odos dirginimas – silpnas

Po sąlyčio su akimis:

akių dirginimas vidutinis.

12.

Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas

nepriskiriamas prie aplinkai pavojingų medžiagų. Praktiškai
netirpus vandenyje. Patekę dideli kiekiai į vandenį gali sukelti
trumpalaikį lokalinį vandens pH padidėjimą. Patekęs ant
dirvožemio sukelia šarmingumo padidėjimą, jei dirvožemis
rūgštinis – sumažina rūgštingumą.

Judrumas:

netirpsta vandenyje, nusėda ant dugno, neutralizuojasi rūgštimis,
sudarydamas atitinkamas druskas.

Bioakumuliacinis potencialas:

nėra duomenų.

13.

Atliekų tvarkymas

Produkto atliekos:

neišleisti į kanalizaciją, nepilti į vandens telkinius, ant dirvožemio,
nebent naudojamas kaip trąša.

Pakuotės atliekos:

ypatingi reikalavimai netaikomi. Dideli atliekų kiekiai šalinami kaip
pavojingi pagal vietos reikalavimus. Atliekų kodai: 10 13 – cemento,
kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos; 10 13
04 – kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos. Atliekos gali būti
gabenamos į sąvartyną. Atliekas, prieš gabenant į sąvartyną,
rekomenduojama užpilti vandeniu, kad jos sukietėtų.. Pavojingumą
lemiančių savybių kodai – nėra.
Tuščios pakuotės gali būti naudojamos pakartotinai
arba
perdirbamos.
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14.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Statybinės kalkės
5 lapas iš 6 lapų

Cheminės medžiagos, preparato vežimas

RID/ADR, IMDG reikalavimai netaikomi..

15.

Informacija apie reglamentavimą

Susiję teisės aktai:

- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir
ženklinimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19d. įsakymu Nr. 532/742,
2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 345/313 patvirtinta redakcija
(Žin., 2002, Nr. 81-3501, ). Pakeitimai: Žin., 2003, Nr. 81(1)-3703;
2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517.
- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų
bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro 2002 m.
lapkričio 19 d įsakymu Nr. 599, Žin., 2002, Nr. 115-5161, 2008, 531989 ).
- HN 23:2007 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai
dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai"
- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.birželio 27 d.
įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503).
- Atliekų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, Žin.,
2004, Nr. 68-2381).
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis
nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin.,
2007, Nr123-5055).
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais
(ADR)
- 2006 m. gruodžio 18 d. 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 (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr.
1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos
Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396,
30.12.2006, klaidų
atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29).
- 2008 m. gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir
panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).

Pavojingumo žymėjimas
etiketėje:
R frazės etiketėje:

Netaikoma

S frazės etiketėje:

Netaikoma

SAKRET

®

Pildyta: 2011 07 18
Peržiūrėta: 2010 11 19
16.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Statybinės kalkės
6 lapas iš 6 lapų

Kita informacija

Pavojingumo simboliai ir
rizikos frazės, nurodyti 3
skyriuje:

nėra

Kiti saugos duomenų lapo
pildymo šaltiniai:

duomenys, pateikti Europos cheminių medžiagų biuro (ECB),
Švedijos Nacionalinio chemikalų inspektorato (KEMI), Tarptautinės
laboratorijų organizacijos (ILO), “TOXNET” tinklalapiuose.
Cheminės medžiagos gamintojų parengti saugos duomenų lapai.
Šis saugos duomenų lapas peržiūrėtas pagal REACH reglamento
reikalavimus. Sukeisti vietomis 2 ir 3 skyriai, papildyti ir patikslinti
visi SDL skyriai.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra
susijęs su produktu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti produktą saugos ir
sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta
atsiradus naujų duomenų apie preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones
pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija
neatskleidžia kitų specifinių mišinių savybių.
Informacija taikytina preparatą naudojant nurodytajai paskirčiai - mes neprisiimame
atsakomybės už praradimus, sukeltus netinkamo preparato naudojimo.

SIGMA-ALDRICH

sigma-aldrich.com

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
Versija 5.5 Perţiūrėjimo data 26.01.2015
Spausdinimo data 15.05.2015

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1

1.2

Produkto identifikatoriai
Produkto pavadinimas

:

Ethylene glycol

Produkto numeris
Prekė
Indekso Nr.
REACH Nr.
CAS Nr.

:
:
:
:
:

324558
Sigma-Aldrich
603-027-00-1
01-2119456816-28-XXXX
107-21-1

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai

1.3

1.4

:

Laboratoriniai chemikalai, Cheminių medţiagų gamyba

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Įmonė

:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Riedstrasse 2
D-89555 STEINHEIM

Telefonas
Fakso Nr.
Elektroninio pašto adresas

:
:
:

+49 89-6513-1444
+49 7329-97-2319
eurtechserv@sial.com

:

+49 7329-97-2323

Pagalbos telefono numeris
Skubios pagalbos telefono
numeris

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Ūmus toksiškumas, Oralinis (4 kategorija), H302
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis, Oralinis (2 kategorija), Inkstai, H373
Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą ţiūrėkite 16 skyriuje.
Klasifikavimas pagal ES direktyvas: 67/548/EEB ar 1999/45/EB
Xn
Kenksminga
R22
Šiame skyriuje nurodytų R frazių visą tekstą ţiūrėkite 16 skyriuje.

2.2

Ženklinimo elementai
Žymėjimas pagal Reglamentą (EB) No 1272/2008
Piktograma
Signalinis ţodis
Pranešimas(-ai) apie pavojų
H302
H373

Atsargiai
Kenksminga prarijus.
Gali pakenkti organams (Inkstai), jeigu medţiaga veikia ilgai arba daţnai
prarijus.

Įspėjamasis(-ieji) pranešimas(-ai)
P301 + P312 + P330
PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS
Sigma-Aldrich - 324558
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IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną.
Papildomos pavojingumo
frazės
2.3

be kvapo

Kiti pavojai
Šios medţiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais
ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra
0,1% arba didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1

Medžiagos
Sinonimai
Cheminė formulė
Santykinė molekulinė
masė
CAS Nr.
EB Nr.
Indekso Nr.
Registracijos numeris

:

1,2-Ethanediol

:
:

C2H6O2
62,07 g/mol

:
:
:
:

107-21-1
203-473-3
603-027-00-1
01-2119456816-28-XXXX

Pavojingos sudedamos dalys pagal Reglamentą (EB) 1272/2008
Komponentas
Klasifikacija
Ethylene glycol
CAS Nr.
EB Nr.
Indekso Nr.
Registracijos
numeris

107-21-1
203-473-3
603-027-00-1
01-2119456816-28-XXXX

Acute Tox. 4; STOT RE 2;
H302, H373

Pavojingos sudedamos dalys pagal Direktyvą 1999/45/EB
Komponentas
Klasifikacija
Ethylene glycol
CAS Nr.
EB Nr.
Indekso Nr.
Registracijos
numeris

107-21-1
203-473-3
603-027-00-1
01-2119456816-28-XXXX

Xn, R22

Koncentracija
<= 100 %

Koncentracija
<= 100 %

Pilną tekstą H-frazių ir R-frazių paminėtų šiame skyriuje rasite 16 skyriuje
4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės
4.1

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendroji pagalba
Kreiptis į gydytoją. Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.
Įkvėpus
Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, daryti dirbtinį kvėpavimą.
Kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos
Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu. Kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis
Dėl atsargos praplauti akis tekančiu vandeniu.
Prarijus
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. Praskalauti burną vandeniu. Kreiptis į gydytoją.
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4.2

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Svarbiausi ţinomi simptomai ir poţymiai yra aprašyti etiketėje (ţr. 2.2 skyrių) ir / arba 11 skirsnyje

4.3

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Neturima duomenų

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės
5.1

Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės
Naudoti vandens purslus, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminį preparatą arba anglies dioksidą.

5.2

Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Anglies oksidai

5.3

Patarimai gaisrininkams
Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

5.4

Tolesnė informacija
Neturima duomenų

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės
6.1

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Naudoti asmenines apsaugos priemones. Vengti įkvėpti rūko/garų/dujų. Uţtikrinti pakankamą vėdinimą.
Evakuoti darbuotojus į saugias vietas.
Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių.

6.2

Ekologinės atsargumo priemonės
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Neleisti produktui patekti į
nuotekas.

6.3

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Sugerti inertine absorbuojančia medţiaga ir pašalinti kaip pavojingas atliekas. Laikyti tinkamose
uţdarytose atliekų talpyklose.

6.4

Nuoroda į kitus skirsnius
Dėl atliekų šalinimo ţiūrėkite skyrių 13.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas
7.1

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Vengti patekimo ant odos ir į akis. Vengti kvėpavimo garais arba rūku.
Apie atsargumo priemones ţr. 2.2 skyrių.

7.2

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Sandėliuoti vėsioje vietoje. Laikyti pakuotę sandariai uţdarytą gerai vėdinamoje vietoje. Atidarinėjama
pakuotė turi būti atsargiai ir laikoma vertikaliai, kad išvengti nutekėjimo.
Higroskopinis.
Sandėliavimo klasė Vokietijoje (TRGS 510): Degieji skysčiai

7.3

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Panaudojimas aprašytas 1.2 skyriuje, jokio kito panaudojimo nėra nustatyta

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga
8.1

Kontrolės parametrai
Komponentai su darbo vietos kontrolės parametrais
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Komponentas

CAS Nr.

Vertė

Ethylene glycol

107-21-1

STEL

Kontrolės
parametrai
40 ppm
104 mg/m3

Pagrindas, bazė

Komisijos Direktyva 2000/39/EB
nustatanti pirmąjį orientacinių
profesinio poveikio ribinių dydţių
sąrašą
Paaiškinimai Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas uţrašas, ţymintis
odą, reiškia, kad medţiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą
Orientacinis
TWA
20 ppm
Komisijos Direktyva 2000/39/EB
52 mg/m3
nustatanti pirmąjį orientacinių
profesinio poveikio ribinių dydţių
sąrašą
Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas uţrašas, ţymintis
odą, reiškia, kad medţiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą
Orientacinis
IPRD
10 ppm
Kenksmingų cheminiIų medţiagų
25 mg/m3
koncentracijų ribinės vertės drabo
aplinkos ore
Oksiduojanti
Ši RD taikomas bendrai garų ir aerozolio koncentracijai.
TPRD
20 ppm
Kenksmingų cheminiIų medţiagų
50 mg/m3
koncentracijų ribinės vertės drabo
aplinkos ore
Oksiduojanti
Ši RD taikomas bendrai garų ir aerozolio koncentracijai.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)
Taikymo sritis
Paveikimo
Poveikis sveikatai
būdai

Vertė

Darbuotojai
Darbuotojai
Vartotojai
Vartotojai

35 mg/m3
106mg/kg BW/d
7 mg/m3
53mg/kg BW/d

Įkvėpimas
Sąlytis su oda
Įkvėpimas
Sąlytis su oda

Ilgalaikis - vietinis poveikis
Ilgalaikis - sisteminis poveikis
Ilgalaikis - vietinis poveikis
Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC)
Skyrius
Vertė
Dirvoţemis
Jūros vanduo
Gėlasis vanduo
Jūros nuosėdos
Gėlojo vandens nuosėdos
Nuotekų valymo įrenginys
Tarpinis išleidimas į vandenį
8.2

1,53 mg/kg
1 mg/l
10 mg/l
3,7 mg/kg
37 mg/kg
199,5 mg/l
10 mg/l

Poveikio kontrolė
Atitinkamos techninio valdymo priemonės
Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos
pabaigoje.
Asmeninės apsauginės priemonės
Akių ir ( arba ) veido apsaugą
Veido skydas ir apsauginiai akiniai Akims apsaugoti naudokite priemones, kurios buvo išbandytos
ir aprobuotos pagal atitinkamus vyriausybinius standartus, tokius kaip NIOSH (JAV) EN 166 (ES).
Odos apsauga
Laikykite dėvėdami pirštines. Pirštinės prieš naudojant turi būti patikrintos. Naudokite atitinkamą
pirštinių nuėmimo būdą (neliesdami išorinio pirštinių paviršiaus), kad išvengtumėte šio produkto
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kontakto su oda. Pašalinkite uţterštas pirštines po naudojimo pagal taikomus įstatymus ir tinkamą
laboratorinę praktiką. Nusiplaukite ir nusišluostykite rankas.
Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti ES direktyvos 89/686/EEB ir standarto EN 374
nustatytus reikalavimus.
Išsami kontaktinė informacija
Medţiaga: Butadiennitrilinis kaučiukas
Maţiausias sluoksnio storis: 0,11 mm
prasiskverbimo laiką: 480 min
Medţiaga testuota:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, dydis M)
Pliūpsnio kontaktas
Medţiaga: Butadiennitrilinis kaučiukas
Maţiausias sluoksnio storis: 0,11 mm
prasiskverbimo laiką: 480 min
Medţiaga testuota:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, dydis M)
duomenų šaltinis: „KCL GmbH“, D-36124 Eichenzell, tel. Nr. +49 (0)6659 87300, el. paštas
sales@kcl.de, bandymo metodas: EN374
Jei naudojama tirpale ar sumaišyta su kitomis medţiagomis ar kitomis skirtingomis, nei nurodytos
standarte EN 374, sąlygomis, kreiptis į ES tiekėją, aprobavusį pirštines. Ši rekomendacija yra tik
patariamojo pobūdţio ir turi būti įvertinta darbo higienos specialisto, kuris yra susipaţinęs su
konkrečiomis mūsų klientų numatomo vartojimo aplinkybėmis. Tai neturi būti vertinama kaip
pasiūlymas patvirtinti specifinį veiksmų planą.
Kūno apsauga
Pilnas komplektas, apsaugantis nuo chemikalų, Apsaugos priemonių tipas turi būti parenkamas
pagal pavojingų medţiagų kiekius ir koncentracijas konkrečiose darbo vietose.
Kvėpavimo organų apsauga
Kai pavojaus vertinimas rodo, jog orą valantys respiratoriai yra tinkami, naudokite visą veidą
dengiantį respiratorių su įvairios paskirties kasetėmis (JAV) arba ABEK (EN 14387) tipo
respiratorių kasetes kaip papildomas prie techninių valdymo priemonių. Jei respiratorius yra
vienintelė apsaugos priemonė, naudokite visą veidą dengiantį oro tiekimo respiratorių. Naudokite
respiratorius ir komponentus, kurie buvo išbandyti ir aprobuoti pagal atitinkamus vyriausybinius
standartus, tokius kaip NIOSH (JAV) arba CEN (ES).
Poveikio aplinkai prevencija
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Neleisti produktui patekti į
nuotekas.
9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės
9.1

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
a)

Išvaizda

Agregatinė būsena: skystas
Spalva: bespalvė

b)

Kvapas

Neturima duomenų

c)

Kvapo atsiradimo
slenkstis

Neturima duomenų

d)

pH

Neturima duomenų

e)

Lydimosi/uţšalimo
temperatūra

Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas: -13 °C

f)

Pradinė virimo
196 - 198 °C
temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas,

g)

Pliūpsnio temperatūra

111 °C - uţdaras cilindras

h)

Garavimo greitis

1

i)

Degumas (kietų

Neturima duomenų

Sigma-Aldrich - 324558

Lapas 5 iš 19

medţiagų, dujų)

9.2

j)

Viršutinė/apatinė
degumo riba ar
sprogstamumo ribinės
vertės

Viršutinė sprogumo riba: 15,3 %(V)
Ţemutinė sprogumo riba: 3,2 %(V)

k)

Garų slėgis

0,11 hPa prie 20 °C
0,13 hPa prie 20 °C

l)

Garų tankis

2,14 - (Oras = 1,0)

m) Santykinis tankis

1,113 g/mL prie 25 °C

n)

Tirpumas vandenyje

maišustirpus

o)

Pasiskirstymo
koeficientas: noktanolis/vanduo

log Pow: -1,36

p)

Savaiminio uţsidegimo
temperatūra

400 °CSavaiminis uţsiliepsnojimas

q)

Skilimo temperatūra

Neturima duomenų

r)

Klampa

Neturima duomenų

s)

Sprogstamosios
(sprogiosios) savybės

Neturima duomenų

t)

Oksidacinės savybės

Neturima duomenų

Kita informacija apie saugumą
Santykinis garų tankis

2,14 - (Oras = 1,0)

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas
10.1

Reaktingumas
Neturima duomenų

10.2

Cheminis stabilumas
Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.

10.3

Pavojingų reakcijų galimybė
Neturima duomenų

10.4

Vengtinos sąlygos
Neturima duomenų

10.5

Nesuderinamos medžiagos
Stiprios rūgštys, Stiprūs oksidatoriai, Stiprios bazės, Aldehidai, Aliuminis

10.6

Pavojingi skilimo produktai
Gaisro atveju: ţr. 5 skyrių

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija
11.1

Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas
LD50 Oralinis - Ţiurkė - 4.700 mg/kg
LD50 Odos - Triušis - 10.626 mg/kg
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Oda - Triušis
Rezultatas: Nedirgina odos
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Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
Akys - Triušis
Rezultatas: Silpnas akių dirginimas - 24 h
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Neturima duomenų
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
Neturima duomenų
Kancerogeniškumas
Tai yra komponentas, arba sudėtyje turi komponentą, kuris tikriausiai yra ne kancerogeninis, remiantis
IARC, OSHA, ACGIH, NTP ar EPA klasifikacija.
IARC:

Komponentų, identifikuotų kaip tikėtini, galimi ar patvirtinti kancerogenai pagal IARC, kurių
kiekis 0.1% ar didesnis, produkte nėra.

Toksiškumas reprodukcijai
Laboratoriniai eksperimentai parodė teratogeninių poveikių buvimą.
Ilgai trunkantis poveikis, remiantis testais atliktais su laboratoriniais gyvūnais, gali sukelti reprodukcinį(-ius)
sutrikimą(-us).
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
Neturima duomenų
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis
Oralinis - Gali pakenkti organams, jeigu medţiaga veikia ilgai arba daţnai. - Inkstai
Aspiracijos pavojus
Neturima duomenų
Papildoma informacija
RTECS: KW2975000
Bendri tetraalkilo alavo junginių ilgai trunkančio poveikio poţymiai yra raumenų silpnumas ir paralyţius, dėl
kurių atsiranda kvėpavimo nepakankamumas, tremorai, traukuliai, fotofobija, nusileidţia akių vokai.
Histologiškai tetraalkilo alavo junginiai parodo sumaţėjusią kepenų citoplazmos bazofiliją, Purkinjė ląstelių
smegenėlių ţieveje chromatolizę, ir padidėjusį vandens kiekį smegenyse bei stuburo smegenyse.,
Alkoholio poveikis ir / arba jo vartojimas gali sustiprinti toksišką poveikį.
Centrinė nervų sistema - Nukrypimai - Pagrįsti įrodymais ţmogui
12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija
12.1

Toksiškumas
Toksiškumas ţuvims

LC50 - Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) - 18.500 mg/l - 96 h
LC50 - Leuciscus idus (Meknė) - > 10.000 mg/l - 48 h
NOEC - Pimephales promelas (Bukagalvė rainė) - 32.000 mg/l - 7 d
NOEC - Pimephales promelas (Bukagalvė rainė) - 39.140 mg/l - 96 h

Toksiškumas dafnijoms
ir kitiems vandens
bestuburiams

EC50 - Daphnia magna (Dafnija ) - 74.000 mg/l - 24 h

NOEC - Daphnia (Dafnija) - 24.000 mg/l - 48 h
LC50 - Daphnia magna (Dafnija ) - 41.000 mg/l - 48 h
12.2

Patvarumas ir skaidomumas
Neturima duomenų
Santykis BDS / ThBDS
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12.3

Bioakumuliacijos potencialas
Biologiškai nesikaupia.
Bioakumuliacija
kitos ţuvys - 61 d
- 50 mg/l
Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 0,60

12.4

Judrumas dirvožemyje
Neturima duomenų

12.5

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Šios medţiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais
ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra
0,1% arba didesnė.

12.6

Kitas nepageidaujamas poveikis
Neturima duomenų

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas
13.1

Atliekų tvarkymo metodai
Produktas
Perteklių ir neperdirbamus tirpalus pristatyti į licencijuotą atliekų tvarkymo įmonę.
Užterštos pakuotės
Šalinti kaip nenaudotą produktą.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą
14.1

JT numeris
ADR/RID: -

14.2

JT teisingas krovinio pavadinimas
ADR/RID: Nepavojingi kroviniai
IMDG:
Not dangerous goods
IATA:
Not dangerous goods

14.3

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
ADR/RID: IMDG: -

IATA: -

14.4

Pakavimo grupė
ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.5

Pavojus aplinkai
ADR/RID: ne

IMDG Marine pollutant: no

IATA: no

14.6

Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Neturima duomenų

IMDG: -

IATA: -

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
Šis saugos duomenų lapas atitinka Reglamente (EB) No.1907/2006 reikalavimus.
15.1

Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Neturima duomenų

15.2

Cheminės saugos vertinimas
Cheminės saugos vertinimas atliktas be šios medţiagos.

16 SKIRSNIS. Kita informacija
2 ir 3 skyriuose nurodytų pavojingumo frazių visas tekstas.
Acute Tox.
Sigma-Aldrich - 324558

Ūmus toksiškumas
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H302
H373
STOT RE

Kenksminga prarijus.
Gali pakenkti organams, jeigu medţiaga veikia ilgai arba daţnai prarijus.
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis

2 ir 3 skyriuose paminėtų R frazių pilnas tekstas
Xn
R22

Kenksminga
Kenksminga prarijus.

Tolesnė informacija
Visos teisės saugomos, 2015 „Sigma-Aldrich Co. LLC.“ licencija suteikia teisę daryti neribotas
popierines kopijas tik vidaus naudojimui.
Aukščiau pateikta informacija laikoma teisinga, tačiau neapima visos esmės ir todėl gali būti naudojama
tik kaip vadovas. Informacija šiame dokumente paremta dabartiniu mūsų ţinių lygiu ir pritaikoma
gaminiui laikantis atitinkamų saugos priemonių. Produkto savybėms tai nesuteikia jokių garantijų.
„Sigma-Aldrich korporacija ir jos filialai neprisiima atsakomybės uţ bet kokią patirtą ţalą, naudojant
aukščiau minėtą produktą ar turint sąlytį su juo. Informaciją apie papildomas sąlygas ir pardavimo
sąlygas rasite www.sigma-aldrich.com ir/ar kitoje sąskaitos pusėje arba pakavimo lape.
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Priedas: Poveikio scenarijus
Nustatyti naudojimo būdai:
Naudojimas: Naudojama kaip cheminė tarpinė medžiaga
SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose pramonės gamybos
vietose
SU 3, SU9: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose pramonės
gamybos vietose, Grynųjų cheminių medţiagų gamyba
PC19: Tarpinės cheminės medţiagos
PROC1: Naudojama uţdarame procese, poveikis nenumatomas
PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, poveikis pasitaiko kartais ir yra
kontroliuojamas
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese (sintezė arba formulavimas)
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose (pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir
(arba) ţymus kontaktas)
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba)
dideles talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje
PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija,
įskaitant svėrimą)
ERC1, ERC4, ERC6a: Cheminių medţiagų gamyba, Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo
priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, netampančios sudedamosios gaminių dalimis,
Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita cheminė medţiaga (tarpinių cheminių medţiagų
naudojimas)
Naudojimas: Preparatų ruošimas
SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose pramonės gamybos
vietose
SU 10: Preparatų formulavimas [maišymas] ir (arba) perpakavimas (išskyrus lydinius)
PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, poveikis pasitaiko kartais ir yra
kontroliuojamas
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese (sintezė arba formulavimas)
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose (pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir
(arba) ţymus kontaktas)
PROC8a: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba)
dideles talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba)
dideles talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje
PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija,
įskaitant svėrimą)
ERC2: Preparatų ruošimas
Naudojimas: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės, naudojamos procesuose ir
produktuose, netampančios sudedamosios gaminių dalimis
SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose pramonės gamybos
vietose
SU 3, SU9: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose pramonės
gamybos vietose, Grynųjų cheminių medţiagų gamyba
PC20: Produktai, pvz., pH reguliatoriai, flokuliantai, nusodikliai, neutralizavimo priemonės, kitos
medţiagos
PC21: Laboratoriniai chemikalai
PROC1: Naudojama uţdarame procese, poveikis nenumatomas
PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, poveikis pasitaiko kartais ir yra
kontroliuojamas
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese (sintezė arba formulavimas)
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose (pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba)
dideles talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje
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PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija,
įskaitant svėrimą)
ERC4, ERC6b: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės, naudojamos procesuose ir
produktuose, netampančios sudedamosios gaminių dalimis, Pramoninis reakcingų pagalbinių apdirbimo
priemonių naudojimas
Naudojimas: Naudojamas kaip laboratorinis reagentas
SU 22: Profesinis naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)
SU 3, SU 22, SU24: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose
pramonės gamybos vietose, Profesinis naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos,
paslaugos, amatinin-kai), Moksliniai tyrimai ir plėtra
PC19: Tarpinės cheminės medţiagos
PC20: Produktai, pvz., pH reguliatoriai, flokuliantai, nusodikliai, neutralizavimo priemonės, kitos
medţiagos
PC21: Laboratoriniai chemikalai
PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku
PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas
ERC4, ERC8a: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės, naudojamos procesuose ir
produktuose, netampančios sudedamosios gaminių dalimis, Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių
vidinis naudojimas atvirose sistemose
Naudojimas: Paviršiaus apdorojimas
SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose pramonės gamybos
vietose
SU 3, SU9: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose pramonės
gamybos vietose, Grynųjų cheminių medţiagų gamyba
PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir
(arba) ţymus kontaktas)
PROC7: Purškimas pramoninėje aplinkoje
PROC8a: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba)
dideles talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje
PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku
PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant
ERC2, ERC4, ERC6b: Preparatų ruošimas, Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės,
naudojamos procesuose ir produktuose, netampančios sudedamosios gaminių dalimis, Pramoninis
reakcingų pagalbinių apdirbimo priemonių naudojimas
1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: Naudojama kaip cheminė tarpinė medžiaga
Pagrindinės vartotojų grupės
Galutinio naudojimo sektoriai
Cheminių produktų kategorija
Procesų kategorijos
Išleidimo į aplinką kategorija

:
:
:
:
:

SU 3
SU 3, SU9
PC19
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9
ERC1, ERC4, ERC6a:

2. Poveikio scenarijus
2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC1, ERC4, ERC6a
Produkto savybės
Medţiagos koncentracija
mišinyje/gaminyje

: Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei
nenustatyta kitaip).

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PC19
Produkto savybės
Medţiagos koncentracija
Sigma-Aldrich - 324558
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mišinyje/gaminyje
Fizikinė būsena (naudojimo metu)

nenustatyta kitaip).
: Maţai lakus skystis

Naudojimo dažnis ir trukmė
Naudojimo trukmė
Naudojimo daţnis

: >4h
: 220 dienos per metus

Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams
Lauke / Viduje
: Viduje
Techninės sąlygos ir priemonės
Numatyti atitinkamą vėdinimą., Reikalaujama laikytis geros darbo praktikos.
Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį
Uţtikrinti, kad meistrai būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį.
Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių.
3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį
Aplinka
Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas pagal REACH reglamentą 14 (3) straipsno priedo I skyriaus
3 punktą(Pavojaus aplinkai vertinimas) ir 4 punktą (PBT / vPvB vertinimas). Nebuvo nustatyta jokio
pavojaus, todėl poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas nėra būtinas (REACH I priedo 5.0 punktas).
Darbuotojai
Pagalbinis
scenarijus

Poveikio
vertinimo
metodas

Specifinės
sąlygos

Vertė

Poveikio lygis

RCR*

PROC1

ECETOC TRA

Įkvėpimas

0,03 mg/m³

0,001

PROC1

ECETOC TRA

Odos

0,34 mg/kg
BW/d

0,003

PROC2

ECETOC TRA

Įkvėpimas

2,59 mg/m³

0,074

PROC2

ECETOC TRA

Odos

1,37 mg/kg
BW/d

0,013

PROC3

ECETOC TRA

Įkvėpimas

7,76 mg/m³

0,222

PROC3

ECETOC TRA

Odos

0,34 mg/kg
BW/d

0,003

PROC4

ECETOC TRA

Įkvėpimas

12,94 mg/m³

0,37

PROC4

ECETOC TRA

Odos

6,86 mg/kg
BW/d

0,065

PROC5

ECETOC TRA

Įkvėpimas

12,94 mg/m³

0,37

PROC5

ECETOC TRA

Odos

1,37 mg/kg
BW/d

0,013

PROC8b

ECETOC TRA

Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės

Odos

6,86 mg/kg

0,065
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PROC8b

ECETOC TRA

PROC9

ECETOC TRA

PROC9

ECETOC TRA

*Rizikos apibūdinimo santykis

ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos

BW/d
Įkvėpimas

25,88 mg/m³

0,739

Odos

6,86 mg/kg
BW/d

0,065

Įkvėpimas

12,94 mg/m³

0,37

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio
scenarijuje apibrėžtų ribų
Ţiūrėkite į toliau pateiktus dokumentus: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the
SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply
Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).
1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: Preparatų ruošimas
Pagrindinės vartotojų grupės
Galutinio naudojimo sektoriai
Procesų kategorijos
Išleidimo į aplinką kategorija

: SU 3
: SU 10
: PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b,
PROC9
: ERC2:

2. Poveikio scenarijus
2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC2
Produkto savybės
Medţiagos koncentracija
mišinyje/gaminyje

: Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei
nenustatyta kitaip).

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC2, PROC3, PROC4,
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
Produkto savybės
Medţiagos koncentracija
mišinyje/gaminyje
Fizikinė būsena (naudojimo metu)

: Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei
nenustatyta kitaip).
: Maţai lakus skystis

Naudojimo dažnis ir trukmė
Naudojimo trukmė
Naudojimo daţnis

: >4h
: 220 dienos per metus

Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams
Lauke / Viduje
: Viduje
Techninės sąlygos ir priemonės
Numatyti atitinkamą vėdinimą., Reikalaujama laikytis geros darbo praktikos.
Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį
Uţtikrinti, kad meistrai būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį.
Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių.
3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį
Aplinka
Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas pagal REACH reglamentą 14 (3) straipsno priedo I skyriaus
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3 punktą(Pavojaus aplinkai vertinimas) ir 4 punktą (PBT / vPvB vertinimas). Nebuvo nustatyta jokio
pavojaus, todėl poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas nėra būtinas (REACH I priedo 5.0 punktas).
Darbuotojai
Pagalbinis
scenarijus

Poveikio
vertinimo
metodas

Specifinės
sąlygos

Vertė

Poveikio lygis

RCR*

PROC2

ECETOC TRA

Odos

1,37 mg/kg
BW/d

0,013

PROC2

ECETOC TRA

Įkvėpimas

2,59 mg/m³

0,074

PROC3

ECETOC TRA

Įkvėpimas

7,76 mg/m³

0,222

PROC3

ECETOC TRA

Odos

0,34 mg/kg
BW/d

0,003

PROC4

ECETOC TRA

Įkvėpimas

12,94 mg/m³

0,37

PROC4

ECETOC TRA

Odos

6,86 mg/kg
BW/d

0,065

PROC5

ECETOC TRA

Įkvėpimas

12,94 mg/m³

0,37

PROC5

ECETOC TRA

Odos

1,37 mg/kg
BW/d

0,013

PROC8a

ECETOC TRA

Įkvėpimas

12,94 mg/m³

0,37

PROC8a

ECETOC TRA

Odos

13,71 mg/kg
BW/d

0,129

PROC8b

ECETOC TRA

Įkvėpimas

25,88 mg/m³

0,739

PROC8b

ECETOC TRA

Odos

6,86 mg/kg
BW/d

0,065

PROC9

ECETOC TRA

Odos

6,86 mg/kg
BW/d

0,065

PROC9

ECETOC TRA

Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Su vietine
ištraukiamąja
vėdinimo sistema
Su vietine
ištraukiamąja
vėdinimo sistema
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos

Įkvėpimas

12,94 mg/m³

0,37

*Rizikos apibūdinimo santykis

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio
scenarijuje apibrėžtų ribų
Ţiūrėkite į toliau pateiktus dokumentus: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the
SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply
Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).
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1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės,
naudojamos procesuose ir produktuose, netampančios sudedamosios gaminių dalimis
:
:
:
:
:

Pagrindinės vartotojų grupės
Galutinio naudojimo sektoriai
Cheminių produktų kategorija
Procesų kategorijos
Išleidimo į aplinką kategorija

SU 3
SU 3, SU9
PC20, PC21
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9
ERC4, ERC6b:

2. Poveikio scenarijus
2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC4, ERC6b
Produkto savybės
Medţiagos koncentracija
mišinyje/gaminyje

: Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei
nenustatyta kitaip).

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC8b, PROC9, PC20, PC21
Produkto savybės
Medţiagos koncentracija
mišinyje/gaminyje
Fizikinė būsena (naudojimo metu)

: Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei
nenustatyta kitaip).
: Maţai lakus skystis

Naudojimo dažnis ir trukmė
Naudojimo trukmė
Naudojimo daţnis

: >4h
: 220 dienos per metus

Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams
Lauke / Viduje
: Viduje
Techninės sąlygos ir priemonės
Numatyti atitinkamą vėdinimą., Reikalaujama laikytis geros darbo praktikos.
Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį
Uţtikrinti, kad meistrai būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį.
Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių.
3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį
Aplinka
Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas pagal REACH reglamentą 14 (3) straipsno priedo I skyriaus
3 punktą(Pavojaus aplinkai vertinimas) ir 4 punktą (PBT / vPvB vertinimas). Nebuvo nustatyta jokio
pavojaus, todėl poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas nėra būtinas (REACH I priedo 5.0 punktas).
Darbuotojai
Pagalbinis
scenarijus

Poveikio
vertinimo
metodas

Specifinės
sąlygos

Vertė

Poveikio lygis

RCR*

PROC1

ECETOC TRA

Įkvėpimas

0,03 mg/m³

0,001

PROC1

ECETOC TRA

Odos

0,34 mg/kg
BW/d

0,003

PROC2

ECETOC TRA

Įkvėpimas

2,59 mg/m³

0,074

PROC2

ECETOC TRA

Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės

Odos

1,37 mg/kg

0,013
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PROC3

ECETOC TRA

PROC3

ECETOC TRA

PROC4

ECETOC TRA

PROC4

ECETOC TRA

PROC8b

ECETOC TRA

PROC8b

ECETOC TRA

PROC9

ECETOC TRA

PROC9

ECETOC TRA

*Rizikos apibūdinimo santykis

ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos

BW/d
Odos

0,34 mg/kg
BW/d

0,003

Įkvėpimas

7,76 mg/m³

0,222

Įkvėpimas

12,94 mg/m³

0,37

Odos

6,86 mg/kg
BW/d

0,065

Įkvėpimas

25,88 mg/m³

0,739

Odos

6,86 mg/kg
BW/d

0,065

Įkvėpimas

12,94 mg/m³

0,37

Odos

6,86 mg/kg
BW/d

0,065

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio
scenarijuje apibrėžtų ribų
Ţiūrėkite į toliau pateiktus dokumentus: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the
SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply
Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).
1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: Naudojamas kaip laboratorinis reagentas
Pagrindinės vartotojų grupės
Galutinio naudojimo sektoriai
Cheminių produktų kategorija
Procesų kategorijos
Išleidimo į aplinką kategorija

:
:
:
:
:

SU 22
SU 3, SU 22, SU24
PC19, PC20, PC21
PROC10, PROC15
ERC4, ERC8a:

2. Poveikio scenarijus
2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC4, ERC8a
Produkto savybės
Medţiagos koncentracija
mišinyje/gaminyje

: Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei
nenustatyta kitaip).

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC10, PROC15, PC19,
PC20, PC21
Produkto savybės
Medţiagos koncentracija
mišinyje/gaminyje
Fizikinė būsena (naudojimo metu)

: Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei
nenustatyta kitaip).
: Maţai lakus skystis

Naudojimo dažnis ir trukmė
Naudojimo trukmė

: >4h
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: 220 dienos per metus

Naudojimo daţnis

Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams
Lauke / Viduje
: Viduje
Techninės sąlygos ir priemonės
Numatyti atitinkamą vėdinimą., Reikalaujama laikytis geros darbo praktikos.
Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį
Uţtikrinti, kad meistrai būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį.
Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių.
3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį
Aplinka
Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas pagal REACH reglamentą 14 (3) straipsno priedo I skyriaus
3 punktą(Pavojaus aplinkai vertinimas) ir 4 punktą (PBT / vPvB vertinimas). Nebuvo nustatyta jokio
pavojaus, todėl poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas nėra būtinas (REACH I priedo 5.0 punktas).
Darbuotojai
Pagalbinis
scenarijus

Poveikio
vertinimo
metodas

Specifinės
sąlygos

Vertė

Poveikio lygis

RCR*

PROC10

ECETOC TRA

Įkvėpimas

0,74 mg/m³

0,021

PROC10

ECETOC TRA

Odos

0,03 mg/kg
BW/d

0

PROC15

ECETOC TRA

Odos

0,34 mg/kg
BW/d

0,003

PROC15

ECETOC TRA

Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos

Įkvėpimas

12,94 mg/m³

0,37

*Rizikos apibūdinimo santykis

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio
scenarijuje apibrėžtų ribų
Ţiūrėkite į toliau pateiktus dokumentus: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the
SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply
Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).
1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: Paviršiaus apdorojimas
Pagrindinės vartotojų grupės
Galutinio naudojimo sektoriai
Cheminių produktų kategorija
Procesų kategorijos
Išleidimo į aplinką kategorija

:
:
:
:
:

SU 3
SU 3, SU9
PC35
PROC5, PROC7, PROC8a, PROC10, PROC13
ERC2, ERC4, ERC6b:

2. Poveikio scenarijus
2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC2, ERC4, ERC6b
Produkto savybės
Medţiagos koncentracija
mišinyje/gaminyje
Sigma-Aldrich - 324558
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nenustatyta kitaip).
Lapas 17 iš 19

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC5, PROC7, PROC8a,
PROC10, PROC13, PC35
Produkto savybės
Medţiagos koncentracija
mišinyje/gaminyje
Fizikinė būsena (naudojimo metu)

: Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei
nenustatyta kitaip).
: Vidutiniškai lakus skystis

Naudojimo dažnis ir trukmė
Naudojimo trukmė
Naudojimo daţnis

: >4h
: 220 dienos per metus

Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams
Lauke / Viduje
: Viduje
Techninės sąlygos ir priemonės
Naudoti tik tose vietose, kur yra atitinkama ištraukiamoji vėdinimo sistema., Reikalaujama laikytis geros
darbo praktikos.
Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį
Uţtikrinti, kad meistrai būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį.
Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių.
3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį
Aplinka
Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas pagal REACH reglamentą 14 (3) straipsno priedo I skyriaus
3 punktą(Pavojaus aplinkai vertinimas) ir 4 punktą (PBT / vPvB vertinimas). Nebuvo nustatyta jokio
pavojaus, todėl poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas nėra būtinas (REACH I priedo 5.0 punktas).
Darbuotojai
Pagalbinis
scenarijus

Poveikio
vertinimo
metodas

Specifinės
sąlygos

Vertė

Poveikio lygis

RCR*

PROC5

ECETOC TRA

Įkvėpimas

12,94 mg/m³

0,37

PROC5

ECETOC TRA

Odos

1,37 mg/kg
BW/d

0,013

PROC7

ECETOC TRA

Odos

54,6 mg/kg
BW/d

0,515

PROC7

ECETOC TRA

Įkvėpimas

9,76 mg/m³

0,279

PROC8a

ECETOC TRA

Įkvėpimas

12,94 mg/m³

0,37

PROC8a

ECETOC TRA

Odos

13,71 mg/kg
BW/d

0,129

PROC10

ECETOC TRA

Odos

0,03 mg/kg
BW/d

0

PROC10

ECETOC TRA

Įkvėpimas

0,74 mg/m³

0,021

PROC13

ECETOC TRA

Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Su vietine
ištraukiamąja
vėdinimo sistema
Su vietine
ištraukiamąja
vėdinimo sistema
Su vietine
ištraukiamąja
vėdinimo sistema
Su vietine
ištraukiamąja
vėdinimo sistema
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios

Odos

1,37 mg/kg
BW/d

0,013
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PROC13

ECETOC TRA

*Rizikos apibūdinimo santykis

vėdinimo sistemos
Be vietinės
ištraukiamosios
vėdinimo sistemos

Įkvėpimas

25,88 mg/m³

0,739

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio
scenarijuje apibrėžtų ribų
Ţiūrėkite į toliau pateiktus dokumentus: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the
SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply
Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).
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6 PRIEDAS
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 0101/0067:21 VĮ „Registrų centras“
Nekilnojamojo turto registrų centrinio duomenų banko išrašas ir žemės
sklypo planas
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2014-12-15 14:34:14
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 1/25775
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 1997-09-03
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jočionių g. 13
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Žemės sklypas
Unikalus Nr.: 0101-0067-0021
Žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0067:21 Vilniaus m. k.v.
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 85.2355 ha
Užstatyta teritorija: 74.8066 ha
Kitos žemės plotas: 10.4289 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 24946602 Lt
Žemės sklypo vertė: 15591626 Lt
Vidutinė rinkos vertė: 34959000 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-09-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-09-08

2.2.

Pastatas - Turbininės alyvos priėmimo ir saugojimo pastatas
Unikalus Nr.: 4400-0943-6680
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 66H1/g
Statybos pradžios metai: 2006
Statybos pabaigos metai: 2006
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 6 %
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 24.59 kv. m
Pagrindinis plotas: 24.59 kv. m
Plotas bruto: 27.00 kv. m
Užstatytas plotas: 27.00 kv. m
Tūris: 107 kub. m
Koordinatė X: 6059539
Koordinatė Y: 574670
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 78200 Lt
Atkuriamoji vertė: 73500 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2009-03-05
Vidutinė rinkos vertė: 73500 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-03-05
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-09-11

2.3.

Pastatas - Garažas
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Paneriškių g. 15
Unikalus Nr.: 4400-2432-5495
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Pažymėjimas plane: 67G1/b
Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2013
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Dujos: Nėra
Sienos: Blokeliai
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 79.80 kv. m
Pagrindinis plotas: 49.22 kv. m
Plotas bruto: 116.00 kv. m
Užstatytas plotas: 59.00 kv. m
Tūris: 290 kub. m
Koordinatė X: 6059523
Koordinatė Y: 574371
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
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Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 97400 Lt
Atkuriamoji vertė: 97400 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2013-02-11
Vidutinė rinkos vertė: 28000 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-02-11
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-02-11
2.4.

Pastatas - Garažas
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Paneriškių g. 15
Unikalus Nr.: 4400-2432-5519
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Pažymėjimas plane: 68G1/b
Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2013
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Dujos: Nėra
Sienos: Blokeliai
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 56.16 kv. m
Pagrindinis plotas: 49.71 kv. m
Plotas bruto: 68.00 kv. m
Užstatytas plotas: 91.00 kv. m
Tūris: 313 kub. m
Koordinatė X: 6059531
Koordinatė Y: 574370
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 105000 Lt
Atkuriamoji vertė: 105000 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2013-02-11
Vidutinė rinkos vertė: 20900 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-02-11
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-02-11

2.5.

Pastatas - Katilinė
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Paneriškių g. 17
Unikalus Nr.: 4400-2723-1625
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Pažymėjimas plane: 69P3/g
Būklė: Nebaigtas statyti
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Baigtumo procentas: 90 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 2823.05 kv. m
Pagrindinis plotas: 1723.74 kv. m
Plotas bruto: 5077.00 kv. m
Užstatytas plotas: 2397.00 kv. m
Tūris: 30734 kub. m
Koordinatė X: 6059702
Koordinatė Y: 574417
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5624000 Lt
Atkuriamoji vertė: 5624000 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2014-02-26
Vidutinė rinkos vertė: 2812000 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-02-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-12-06
Pastato energinio naudingumo klasė: B
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui
(jo daliai) šildyti: 71.22 kWh/m2/m.
2.6.

Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.: 4400-3056-1865
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų
Pažymėjimas plane: š7
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą unik. Nr. 4400-2944-2542
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2014
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė
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Šil. linijos paklojimo būdas: Ant atramų
Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje
Medžiaga: Plienas
Ilgis: 1.19 m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5010 Lt
Atkuriamoji vertė: 5010 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2014-08-27
Vidutinė rinkos vertė: 5010 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-08-27
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-08-27
2.7.

Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.: 4400-3056-1887
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų
Pažymėjimas plane: š1-š6
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą unik. Nr. 4400-2944-2542
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2014
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė
Šil. linijos paklojimo būdas: Tranšėjoje (be kanalų)
Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje
Medžiaga: Plienas
Ilgis: 686.41 m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3203000 Lt
Atkuriamoji vertė: 3203000 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2014-08-27
Vidutinė rinkos vertė: 3203000 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-08-27
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-08-27

2.8.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Atvira lauko kuro saugojimo aikštelė
Unikalus Nr.: 4400-2723-1636
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Pažymėjimas plane: b106
Būklė: Nebaigtas statyti
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Baigtumo procentas: 95 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 79700 Lt
Atkuriamoji vertė: 79700 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2014-02-26
Vidutinė rinkos vertė: 79700 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-02-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-08-07
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 4400-2723-1625, aprašytam p. 2.5.

2.9.

Priklausinys: Vandentiekio tinklai - Vandentiekio įvadas
Aprašymas / pastabos: Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas statinys.
Unikalus Nr.: 4400-2789-3536
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Pažymėjimas plane: 1-4
Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2013
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 4 %
Vandentiekio linijos reikšmė: Įvadinė
Medžiaga: Polietilenas
Ilgis: 69.57 m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 30800 Lt
Atkuriamoji vertė: 29500 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2014-08-12
Vidutinė rinkos vertė: 29500 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-08-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-10-28
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso inžineriniams tinklams Nr. 1397-9001-0018 iš registro 10/313297

2.10.

Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Šilumos tiekimo tinklų drenažas
Unikalus Nr.: 4400-2944-2575
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Pažymėjimas plane: d
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2014
Baigtumo procentas: 100 %
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Nuotekų linijos būdas: Lietaus
Medžiaga: Plienas
Ilgis: 29.60 m
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Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2700 Lt
Atkuriamoji vertė: 2700 Lt
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos
vertės) nustatymo data: 2014-04-14
Vidutinė rinkos vertė: 2700 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-04-14
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-04-14
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso šilumos tinklams Nr. 4400-3056-1887, aprašytiems p. 2.7.
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Technology Projects", a.k. 302530057
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2944-2575, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: Statybos rangos sutartis, 2012-11-29, Nr. 50999_120030S1M1MA
Susitarimas, 2014-02-27
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, 2014-09-02, Nr. 02
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-20

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Technology Projects", a.k. 302530057
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3056-1865, aprašyti p. 2.6.
šilumos tinklai Nr. 4400-3056-1887, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: Statybos rangos sutartis, 2012-11-29, Nr. 50999_120030S1M1MA
Susitarimas, 2014-02-27
Statybos užbaigimo aktas, 2014-06-26, Nr. SUA-00-140626-00217
Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
(statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį, 2014-11-06, Nr. STL-14-3561
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-11

4.3.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI", a.k. 124135580
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2789-3536, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, 2014-07-18,
Nr. 02-256
Įrašas galioja: Nuo 2014-08-01

4.4.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Technology Projects", a.k. 302530057
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2723-1625, aprašytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-2723-1636, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2014-02-27, Nr. 3-1054
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-27

4.5.

Nuosavybės teisė
Savininkas: VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA ENERGETIKŲ AUTOMOBILIZMO KLUBAS,
a.k. 225779230
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2432-5519, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: Deklaracija apie statybos užbaigimą, 2013-02-21, Nr. 2
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-21

4.6.

Nuosavybės teisė
Savininkas: VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA ENERGETIKŲ AUTOMOBILIZMO KLUBAS,
a.k. 225779230
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2432-5495, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: Deklaracija apie statybos užbaigimą, 2013-02-21, Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-21

4.7.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI", a.k. 124135580
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0943-6680, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, 2007-01-26, Nr. 38
Įrašas galioja: Nuo 2007-08-06

4.8.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Savivaldybės valdybos sprendimas, 1997-03-06, Nr. 364V
Apskrities viršininko įsakymas, 2000-06-15, Nr. 2027-01
Apskrities viršininko įsakymas, 2002-07-17, Nr. 2829-01
Įrašas galioja: Nuo 2002-08-01

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1.
Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio
18 d., 2010-06-18, Nr. XI-912
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01
6. Kitos daiktinės teisės :
6.1.

Kiti servitutai (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2002-07-17, Nr. 2829-01
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Plotas: 1.499 ha
Aprašymas: bet kuriuo paros metu sklypo naudotojas privalo leisti eiti ir važiuoti į
gretimus sklypus sklypo dalimi, žemės sklypo plane pažymėta linijomis ir
skaičiais 12, 87-100, 361, 327, 101-115, 44-48, 289, 128-123, 28, 30, 122-116, 19,
18, 136-129, 60-86, 13
Įrašas galioja: Nuo 2002-08-01
7. Juridiniai faktai:
7.1.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: LITGRID AB, a.k. 302564383
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2014-11-06,
Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-373/SUT-310-14
Plotas: 1.9548 ha
Aprašymas: Terminas - 49 metai
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-18
Terminas: Nuo 2014-11-06

7.2.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: "Lietuvos energija", UAB, a.k. 301844044
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2014-08-28, Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-278
Plotas: 3.324 ha
Aprašymas: Terminas - 80 metų.
Įrašas galioja: Nuo 2014-09-10
Terminas: Nuo 2014-08-28

7.3.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "VILNIAUS ENERGIJA", a.k. 111760831
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2789-3536, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2002-02-01
Priėmimo - perdavimo aktas, 2014-05-26
Įrašas galioja: Nuo 2014-08-01

7.4.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC", a.k. 181705485
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2014-06-04,
Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-165
Plotas: 4.1105 ha
Aprašymas: Terminas - 50 metų.
Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06
Terminas: Nuo 2014-06-04

7.5.

Įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis), turintis įtakos nekilnojamojo daikto
teisiniam statusui
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apylinkės teismo nutartis, 2014-01-22, Nr. 2-5005-541/2014
Aprašymas: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-22 nutartimi civilinėje byloje Nr.
2-5005-541/2014 patvirtinta tarp Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos, Vilniaus visuomenės sveikatos centro ir UAB "Bionovus"
sudaryta taikos sutartis.
Įrašas galioja: Nuo 2014-04-29

7.6.

Įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis), turintis įtakos nekilnojamojo daikto
teisiniam statusui
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Teismo nutartis, 2014-02-12, Nr. I-3784-189/2014
Aprašymas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-02-12 nutartimi patvirtinta
tarp Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Vilniaus
visuomenės sveikatos centro ir UAB "Reenergy" 2014-01-20 sudaryta taikos
sutartis.
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-10

7.7.

Įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis), turintis įtakos nekilnojamojo daikto
teisiniam statusui
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apygardos teismo nutartis, 2008-03-05, Nr. 2A-50-492/2008
Aprašymas: Vilniaus apygardos teismo 2008-03-05 nutartimi civ. b. Nr. 2A-50-492/2008
patvirtinta taikos sutartis tarp ieškovo UAB ''TERMESTA'' ir atsakovo AB
''VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI'', pagal kurią ieškovas ir atsakovas susitaria,
kad nuo šios sutarties patvirtinimo momento ieškovas turi teisę (atsakovas
neprieštarauja) bet kuriuo paros metu naudotis 75903 kv. m ploto žemės
sklypo dalimi, statinių ir / ar įrengimų priklausančių ieškovui nuosavybės
teise aptarnavimui, jų tinkamam eksploatavimui.
Įrašas galioja: Nuo 2012-06-19

7.8.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Nekilnojamojo turto fondas", a.k. 124997937
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2002-07-17,
Nr. 302 N01/2002-25724
Susitarimas, 2004-02-27, Nr. K01/2004-88
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Susitarimas, 2007-12-20, Nr. K01/2007-1659
Susitarimas, 2011-09-21, Nr. S49/2011-404
Plotas: 1.0391 ha
Įrašas galioja: Nuo 2011-09-28
Terminas: Nuo 2004-02-27 iki 2017-02-01
7.9.

Sudaryta subnuomos sutartis
Subnuomininkas: VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA ENERGETIKŲ AUTOMOBILIZMO KLUBAS,
a.k. 225779230
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Subnuomos sutartis, 2002-12-09, Nr. 151
Susitarimas, 2007-11-21, Nr. 04-128
Susitarimas, 2010-06-07, Nr. 04-20
Plotas: 0.15 ha
Įrašas galioja: Nuo 2010-06-15
Terminas: Nuo 2002-12-09 iki 2017-02-01

7.10.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Reenergy", a.k. 300620335
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2008-02-25, Nr. N01/2008-195
Susitarimas, 2008-11-18, Nr. K01/2008-214
Plotas: 2.2847 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-12-03
Terminas: Nuo 2008-02-25 iki 2017-02-01

7.11.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Bionovus", a.k. 126298754
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2007-02-26, Nr. N01/2007-218
Susitarimas, 2007-08-02, Nr. K01/2007-920
Susitarimas, 2008-02-25, Nr. K01/2008-194
Plotas: 1.7661 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-04-03
Terminas: Nuo 2007-02-26 iki 2017-02-01

7.12.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "VILNIAUS ENERGIJA", a.k. 111760831
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0943-6680, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2002-02-01
Priėmimo - perdavimo aktas, 2007-06-30
Įrašas galioja: Nuo 2007-12-13
Terminas: Iki 2017-02-01

7.13.

Sudaryta subnuomos sutartis
Subnuomininkas: UAB "VILNIAUS ENERGIJA", a.k. 111760831
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Subnuomos sutartis, 2004-10-14, Nr. 931
Susitarimas, 2007-10-15, Nr. 3853
Plotas: 76.8628 ha
Aprašymas: Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2002-02-01 nuomos
sutarties tarp SP AB Vilniaus šilumos tinklų, UAB "Vilniaus energija", Vilniaus
miesto savivaldybės ir Dalkia galiojimo pabaigos
Įrašas galioja: Nuo 2007-10-22
Terminas: Nuo 2004-10-14

7.14.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI", a.k. 124135580
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2000-06-15,
Nr. 391 N01/2000-23043
Susitarimas, 2002-07-17, Nr. K01/2002-25725
Susitarimas, 2007-08-08, Nr. K01/2007-947
Plotas: 77.0128 ha
Įrašas galioja: Nuo 2007-08-28
Terminas: Nuo 2002-07-17 iki 2017-02-01

7.15.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Termoizola N", a.k. 300080953
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2004-11-29, Nr. N01/2004-203
Susitarimas, 2005-05-12, Nr. K01/2005-530
Plotas: 0.6788 ha
Įrašas galioja: Nuo 2005-05-26
Terminas: Nuo 2005-05-12 iki 2062-11-28

7.16.

Sudaryta subnuomos sutartis
Subnuomininkas: UAB "Kuusakoski", a.k. 111693432
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Subnuomos sutartis, 2004-12-06
Plotas: 0.25 ha
Įrašas galioja: Nuo 2005-01-06
Terminas: Nuo 2004-12-06 iki 2007-01-02

7.17.

Sudaryta subnuomos sutartis
Subnuomininkas: UAB "Kuusakoski", a.k. 111693432
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Sutartis, 2002-09-17
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Plotas: 0.25 ha
Įrašas galioja: Nuo 2002-09-23
Terminas: Nuo 2002-03-01 iki 2003-10-01
8. Žymos:
8.1.

8.2.

Įsiskolinimas už įsigytą turtą
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2723-1625, aprašytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-2723-1636, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2014-02-27, Nr. 3-1054
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-27
Sąlyga neperleisti turto trečiajam asmeniui
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2723-1625, aprašytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-2723-1636, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2014-02-27, Nr. 3-1054
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-27

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
9.1.
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos
poveikio zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Plotas: 5.071 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30
9.2.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Plotas: 15.9875 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

9.3.

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Plotas: 7.0238 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

9.4.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Plotas: 0.563 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

9.5.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Plotas: 1.6702 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

9.6.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Plotas: 13.7597 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2944-2575, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-04-14
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, 2014-09-02, Nr. 02
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-17

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA", a.k. 302422672
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2944-2575, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-04-14
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1035
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-17

10.3.

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3056-1865, aprašyti p. 2.6.
šilumos tinklai Nr. 4400-3056-1887, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-08-27
Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
(statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį, 2014-11-06, Nr. STL-14-3561
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-10

10.4.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA", a.k. 302422672
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Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3056-1865, aprašyti p. 2.6.
šilumos tinklai Nr. 4400-3056-1887, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-08-27
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1035
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-10
10.5.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 201410-24, Nr. 49SK-(14.49.109.)-1973
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

10.6.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Inverstatus", a.k. 186757226
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-09-08
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-575
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-30

10.7.

Savavališka statyba (kadastro žyma)
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos, a.k. 288600210
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Savavališkos statybos aktas, 2014-08-13, Nr. SSA-00-140813-00134
Įrašas galioja: Nuo 2014-08-25

10.8.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, a.k. 124208338
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2789-3536, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-10-28
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1375
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-31

10.9.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2789-3536, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-10-28
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, 2014-07-18,
Nr. 02-256
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-31

10.10.

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro
žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2723-1625, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas, 2014-07-09,
Nr. GM-0091-0156/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-09
Terminas: Nuo 2014-02-26 iki 2024-02-26

10.11.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA", a.k. 302422672
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2723-1636, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-08-07
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1035
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-20

10.12.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2723-1636, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-08-07
Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto, 2014-02-14,
Nr. PASS-00-140214-00117
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-20

10.13.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA", a.k. 302422672
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2723-1625, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-12-06
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1035
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-20

10.14.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2723-1625, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-12-06
Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto, 2014-02-14,
Nr. PASS-00-140214-00117
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-20

10.15.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2432-5519, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-02-11
Deklaracija apie statybos užbaigimą, 2013-02-21, Nr. 2
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-20

10.16.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2432-5495, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-02-11
Deklaracija apie statybos užbaigimą, 2013-02-21, Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-20

10.17.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
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UAB "GEO BALTIJA", a.k. 302596979
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2432-5495, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-2432-5519, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2013-02-11
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1033
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-20
10.18.

Suformuotas statant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0943-6680, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, 2007-01-26, Nr. 38
Įrašas galioja: Nuo 2007-08-03

10.19.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonė Registrų centras, a.k. 124110246
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0943-6680, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2006-09-11
Įrašas galioja: Nuo 2007-08-03

11. Registro pastabos ir nuorodos:
2014-04-15 kadastro duomenų bylos duomenimis nustatyti katilinės 69P1/g (unikalus Nr. 4400-2723-1625) nauji kadastro duomenys, kurie
neįrašyti į kadastrą. Nuomininkas privalo leisti prireikus pakloti per sklypą bendro naudojimo inžinerinius tinklus. Želdinius sklype tvarkyti LR
Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka; užtikrinti teritorijoje ir šalia jos 50 m atstumu už žemės sklypo ribų esančių
želdinių priežiūrą. Subnuomininkas įsipareigoja užtikrinti laisvą ir nekliudomą įvažiavimą geležinkelio atšaka į nuomotojo sandėlius. 2008-0807 sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis dėl UAB "Termesta" teisių ir pareigų, susijusių su turto (statinių ar/ir įrenginių) tinkama eksploatacija,
kylančių iš 2008-02-06 taikos sutarties, perleidimo UAB "Nekilnojamojo turto fondas". Statiniai - Registro Nr. 10/300669. Adresas įrašytas
pagal 2012-12-03 Adresų registro duomenis. Pastatui 69P3/g adresas įrašytas (patikslintas) pagal 2014-03-31 Adresų registro duomenis.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
skyrius statybą leidžiantį dokumentą Nr. LNS-01-130426-00321, pažymą apie statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. PASS-00140214-00117 ir 2014-08-22 išduotą statybos užbaigimo aktą Nr. SUA-00-140822-00307, pažymėjo negaliojančiais IS "Infostatyba".
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:
13.1.
Duomenys patikslinti 2014-12-09, užsakymo Nr. 7548522
Patikslinimas galioja iki: 2015-01-07
Patikslinimas atliktas: Lietuvos Respublika, 111105555;

2014-12-15 14:34:14
Dokumentą atspausdino:

VIGILIJA CIDZIKIENĖ
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7 PRIEDAS
PŪV vystymo alternatyvų technologinių įrenginių išdėstymo schemos

PAVADINIMAS
Uždaras kuro (atliekų) priėmimo pastatas
Uždaras kuro (atliekų) saugojimo bunkeris
Garo katilo (atliekos) pastato dalis
Garo katilo (biokuras) pastato dalis
Uždaras dugno pelenų konteinerių pastatas
Garo turbinų pastatas
Administracinis ir valdymo pastatas
Skirstykla
Avarinės aušyklės
Kalkių, cktyvuotos anglies, chemikalų patalpa

PASTATŲ, PATALPŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
01
02
03.1
03.2
04
05
06
07
08
09

PAVADINIMAS
Dūmų valymas (atliekų katilas)
Dūmų valymas (biokuro katilas)
Amoniako talpa
Lakiųjų pelenų talpos
Kaminas
"Žalio" vandens talpa
Vandens plėtimosi talpa
Chemiškai valyto vandens talpa
Transformatorinė
Budėtojo pastatas (katilų teritorija)

PASTATŲ, PATALPŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
10.1
10.2
11
12
13
14
15
16
17
18

PAVADINIMAS
Budėtojo pastatas (biokuro sandėliavimo teritorija)
Automobilinės kuro svarstyklės
Uždaras biokuro priėmimo pastatas
Biokuro sandėliavimo silosai
Uždaras medienos smulkinimo pastatas
Geležinkelio vagonų iškrovimo pašiūrė
Biokuro laboratorija
Rąstų saugojimo zona
Biokuro autovežių sustojimo zona
Lietaus vandens surinkimo baseinas

PASTATŲ, PATALPŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Žalia veja

Betono plytelių danga

Asfaltas ir kitos kietos dangos

Lietaus vandens rezervuaras

Kuro transporteris

Atliekų (KAK) transportavimo kelias
Biokuro autotransporto kelias

Kuro krautuvo kelias

Dugno pelenų transportavimo kelias
Lakiųjų pelenų transportavimo kelias

Amonio tirpalo transportavimo kelias

Kalkių ir aktyvuotos anglies transportavimo kelias
Darbuotojų transporto kelias

RU

Geležinkelio linija
Sklypo riba

IMINA

PREL

1 ir 2 ALTERNATYVA
SITUACIJOS PLANAS IR TRANPORTO SRAUTŲ SCHEMA

PAVADINIMAS
Uždaras kuro priėmimo pastatas
Uždaras kuro saugojimo bunkeris
Garo katilo pastatas
Uždaras dugno pelenų konteinerių pastatas
Garo turbinos pastatas
Administracinis ir valdymo pastatas
Skirstykla
Avarinės aušyklės
Kalkių, cktyvuotos anglies, chemikalų patalpa
Dūmų valymas

PASTATŲ, PATALPŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

PAVADINIMAS
Amoniako talpa
Lakiųjų pelenų talpos
Kaminas
"Žalio" vandens talpa
Vandens plėtimosi talpa
Chemiškai valyto vandens talpa
Transformatorinė
Budėtojo pastatas
Automobilinės kuro svarstyklės
Geležinkelio vagonų iškrovimo pašiūrė

PASTATŲ, PATALPŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Žalia veja

Betono plytelių danga

Asfaltas ir kitos kietos dangos

KAK transporteris iš MBA

Atliekų ir biokuro transportavimo kelias

Dugno pelenų transportavimo kelias

Lakiųjų pelenų transportavimo kelias

Amonio tirpalo transportavimo kelias

Kalkių ir aktyvuotos anglies transportavimo kelias

Darbuotojų transporto kelias

RU
IMINA

Geležinkelio linija
Sklypo riba

PREL

3 ALTERNATYVA
SITUACIJOS PLANAS IR TRANPORTO SRAUTŲ SCHEMA

8 PRIEDAS
PŪV vystymo alternatyvų principinės technologinės schemos

Vandens paruošimo ūkis
(bendras atliekų ir biokuro CHP)

Vanduo iš vandentiekio

"žalio"
vandens
rezervuaras

Vandens
nugeležinimas/
minkštinimas

Turbinos apėjimo linija

Priešgaisrinė sistema

Priešgaisrinės
sistemos siurbliai

Garo turbina

G
Į miesto CŠT

Į oro pašildytuvus
Į kondensato baką
Reverso
osmozė
Elektrodionizacija

Kondensatorius
Nr.1

Kondensatorius
Nr.2

Garo/vanduo
šilumokaitis

Demineralizuoto
vandens
rezervuaras

Aušintuvės
(bendros atliekų ir
biokuro CHP)
Matinimo vandens
dearatorius

Į nuotekų tinklus

Į kondensato baką

Biokuras geležinkeliu

Iš miesto CŠT

Svarstyklės

Iš kondensato bako

Maitinimo vandens
siurbliai
Šilumos tiekimo
cirkuliaciniai siurbliai
(bendri atliekų ir
biokuro CHP)

Garo katilo
būgnas
Biokuras autotransportu

Uždaras rastų
čipsavimo pastatas

Garo
perkaitintuvai

Kaminas
(bendras atliekų ir
biokuro CHP)

Rastai

Uždaras medienos
skiedros priėmimo
pastatas

Uždaras
medienos
sandėliavimo
silosas/ai
(bunkeris/iai)
(apie 3 parų)

Maitinimo vandens
ekonomaizeris/iai

Uždaras
transporteris

Svarstyklės

Uždara transporterių
sistema

Katilo drenažas/prapūtimai

Rankovinis/elektrostatinis
filtras

Dūmsiurbis/iai

Katilo
bunkeris
Rastų sandėliavimo
aikštelė
Dūmų
kondensacinis
ekonomaizeris

Gamtinės dujos
uždegimui/stabdymui

Degiklis
Pakura

Garas po redukcijos

Lakiųjų pelenų
bunkeris/
konteinreis

Garas iš turbinos

Iš katilinės patalpos
Iš lauko

Antrinis oras
Antrinio oro
ventiliatorius

Iš katilinės patalpos
Iš lauko

Energijos vartotojai

Nuotekų tinklai/
pakartotinis naudojimas

Antrinio oro
pašildytuvas/ai

Kondensato
neutralizavimas

Pirminis oras
Pirminio oro
ventiliatorius

Dumblo
sausinimas

Pirminio oro
pašildytuvas/ai

Į kondensato baką

Kondensato
valymas

Šlako
bunkeris/
konteineriai

Katilo pelenų
bunkeris/
konteinreis

EL
R
P

RU
A
N
IMI

Fotosintezė

Sausinto
dumblo
konteineriai

PRINCIPINĖ ATLIEKŲ DEGINIMO
ELEKTRINĖS SCHEMA

2 ALTERNATYVA

Turbinos apėjimo linija

G

Garo turbina

Į miesto CŠT

Į oro pašildytuvus
Kondensatorius
Nr.1

Kondensatorius
Nr.2

Garas/vanduo
šilumokaitis

Iš kondensato bako
Aušintuvės
(bendros atliekų ir
biokuro CHP)
Matinimo vandens
dearatorius

Į kondensato baką

Iš miesto CŠT
Maitinimo vandens
siurbliai
Šilumos tiekimo
cirkuliaciniai siurbliai
(bendri atliekų ir
biokuro CHP)
Kaminas
(bendras atliekų ir
biokuro CHP)

Garo katilo
būgnas
Katilo drenažas/prapūtimai

Uždaro tipo transporteris
KAK iš Vilniaus MBA
Garo
perkaitintuvai

Maitinimo vandens
ekonomaizeris/iai

Biokuras

Atliekos ir biokuras

Uždaras kuro priėmimo
pastatas

Temperatūros stabilizavimas

Greiferinis
kranas

Atliekos

Tmin=850°C
tmin=2 sek

Katilo
bunkeris
Uždaras kuro
bunkeris

Degiklis

Gamtinės dujos

Sauso/pusiau sauso tipo reaktorius

Svarstyklės

Rankovinis/elektrostatinis
filtras

Dūmsiurbis/iai

Dūmų
kondensacinis
ekonomaizeris

Amoniakinis vanduo
Ardyninė
pakura

Garas po redukcijos

Lakiųjų pelenų
bunkeris/
konteinreis

Garas iš turbinos

Iš katilinės patalpos
Iš lauko

Antrinis oras
Antrinio oro
ventiliatorius

Pakartotinis naudojimas

Antrinio oro
pašildytuvas/ai
Metalo
konteineris

Iš katilinės patalpos
Pirminis oras

Iš kuro bunkerio
Iš lauko

Pirminio oro
ventiliatorius

Separatorius
Dumblo
sausinimas

Pirminio oro
pašildytuvas/ai

Į kondensato baką

Didelių
gabaritų šlako
konteineris

RU

Kondensato
valymas

Katilo pelenų
bunkeris/
konteinreis

A
MIN

LI

E
PR

Magnetinis
separatorius

Šlako
bunkeris/
konteineriai

Kondensato
neutralizavimas

Sausinto
dumblo
konteineriai

PRINCIPINĖ ATLIEKŲ DEGINIMO
ELEKTRINĖS SCHEMA

2 ALTERNATYVA

Turbinos apėjimo linija

"žalio"
vandens
rezervuaras

Vanduo iš vandentiekio

Priešgaisrinė sistema

Priešgaisrinės
sistemos siurbliai

G

Garo turbina

Į miesto CŠT

Į oro pašildytuvus
Vandens
nugeležinimas/
minkštinimas

Kondensatorius
Nr.1

Kondensatorius
Nr.2

Garo/vanduo
šilumokaitis

Iš kondensato bako
Aušintuvės

Reverso
osmozė

Į kondensato baką

Elektrodionizacija

Matinimo vandens
dearatorius

demineralizuoto
vandens
rezervuaras

Į kondensato baką

Iš miesto CŠT
Maitinimo vandens
siurbliai
Šilumos tiekimo
cirkuliaciniai siurbliai
Garo katilo
būgnas

Į nuotekų tinklus

Kaminas

Katilo drenažas/prapūtimai

Uždaro tipo transporteris
KAK iš Vilniaus MBA
Garo
perkaitintuvai

Maitinimo vandens
ekonomaizeris/iai

Biokuras

Atliekos ir biokuras

Uždaras kuro priėmimo
pastatas

Temperatūros stabilizavimas

Greiferinis
kranas

Atliekos

Tmin=850°C
tmin=2 sek

Katilo
bunkeris
Uždaras kuro
bunkeris

Degiklis

Gamtinės dujos

Sauso/pusiau sauso tipo reaktorius

Svarstyklės

Rankovinis/elektrostatinis
filtras

Dūmsiurbis/iai

Dūmų
kondensacinis
ekonomaizeris

Amoniakinis vanduo
Ardyninė
pakura

Garas po redukcijos

Lakiųjų pelenų
bunkeris/
konteinreis

Garas iš turbinos

Iš katilinės patalpos
Iš lauko

Antrinis oras
Antrinio oro
ventiliatorius

Nuotekų tinklai/
pakartotinis naudojimas

Antrinio oro
pašildytuvas/ai
Metalo
konteineris

Iš katilinės patalpos
Pirminis oras

Iš kuro bunkerio
Iš lauko

Pirminio oro
ventiliatorius

Separatorius
Dumblo
sausinimas

Pirminio oro
pašildytuvas/ai

Į kondensato baką

Didelių
gabaritų šlako
konteineris

RU

Kondensato
valymas

Katilo pelenų
bunkeris/
konteinreis

A
MIN

LI

E
PR

Magnetinis
separatorius

Šlako
bunkeris/
konteineriai

Kondensato
neutralizavimas

Sausinto
dumblo
konteineriai

PRINCIPINĖ ATLIEKŲ DEGINIMO
ELEKTRINĖS SCHEMA

3 ALTERNATYVA

Esama Vilnius TE-3
inžinerinė infrastruktūra
Vanduo iš vandentiekio

"žalio"
vandens
rezervuaras

Vandens
nugeležinimas/
minkštinimas

Esama Vilnius TE-3
inžinerinė infrastruktūra

Esama Vilnius TE-3
inžinerinė infrastruktūra

Turbinos apėjimo linija

Priešgaisrinė sistema

Priešgaisrinės
sistemos siurbliai

Garo turbina

G
Į miesto CŠT

Į oro pašildytuvus
Į kondensato baką
Reverso
osmozė
Elektrodionizacija

Kondensatorius
Nr.1

Kondensatorius
Nr.2

Garo/vanduo
šilumokaitis

Demineralizuoto
vandens
rezervuaras

Aušintuvės
(bendros atliekų ir
biokuro CHP)
Matinimo vandens
dearatorius

Į nuotekų tinklus

Į kondensato baką

Biokuras geležinkeliu

Iš miesto CŠT

Svarstyklės

Iš kondensato bako

Maitinimo vandens
siurbliai

Garo katilo
būgnas

Esama Vilnius TE-3
inžinerinė infrastruktūra

Biokuras autotransportu

Šilumos tiekimo
cirkuliaciniai siurbliai
(bendri atliekų ir
biokuro CHP)

Uždaras rastų
čipsavimo pastatas

Garo
perkaitintuvai

Kaminas
(bendras atliekų ir
biokuro CHP)

Rastai

Uždaras medienos
skiedros priėmimo
pastatas

Uždaras
medienos
sandėliavimo
silosas/ai
(bunkeris/iai)
(apie 3 parų)

Maitinimo vandens
ekonomaizeris/iai

Uždaras
transporteris

Svarstyklės

Uždara transporterių
sistema

Katilo drenažas/prapūtimai

Rankovinis/elektrostatinis
filtras

Dūmsiurbis/iai

Katilo
bunkeris
Rastų sandėliavimo
aikštelė
Dūmų
kondensacinis
ekonomaizeris

Gamtinės dujos
uždegimui/stabdymui

Degiklis
Pakura

Garas po redukcijos

Lakiųjų pelenų
bunkeris/
konteinreis

Garas iš turbinos

Iš katilinės patalpos
Iš lauko

Antrinis oras
Antrinio oro
ventiliatorius

Iš katilinės patalpos
Iš lauko

Energijos vartotojai

Nuotekų tinklai/
pakartotinis naudojimas

Antrinio oro
pašildytuvas/ai

Kondensato
neutralizavimas

Pirminis oras
Pirminio oro
ventiliatorius

Kondensato
valymas

Dumblo
sausinimas

Fotosintezė

Sausinto
dumblo
konteineriai

Pirminio oro
pašildytuvas/ai

Į kondensato baką

Šlako
bunkeris/
konteineriai

Katilo pelenų
bunkeris/
konteinreis

LI
E
PR

M

RU
A
IN

PRINCIPINĖ BIOKURO ELEKTRINĖS SCHEMA
(IŠNAUDOJANT TE-3 INŽINERINĘ
INFRASTRUKTŪRĄ)

9 PRIEDAS
Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas

10 PRIEDAS
Foniniai aplinkos oro taršos duomenys

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
TARŠOS LEIDIMAS
PAKEITIMAS
Nr. TL-V.7-1/2014

3

0

2 5 3 0 0 5
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Technology projects“ biomase kūrenama jėgainė
Paneriškių g. 17, Vilnius
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)
UAB „Technology projects“,Konstitucijos pr. 7, Vilnius,
tel. 8 527 20710, faks. 8 527 20720, el. p. info@tprojects.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 3 puslapiai.
Išduotas 2014 m. gegužės 7 d.
Pakeistas 2014 m. spalio 9 d.
Taršos prevencijos ir
leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja

A. V.

Justina Kraskauskaitė
(Vardas, pavardė)

____________________
(parašas)

7

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis
SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis
Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas

Leidžiama išmesti, t/m.

1
Azoto oksidai
Kietosios dalelės
Sieros dioksidas
Amoniakas
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):

2
250
6493
1753
XXXXXXXX

3
206,72
7,282
15,159
-

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):
Anglies monoksidas

XXXXXXXX
177

XXXXXXXXX
540,228
Iš viso:

769,389

2

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)
Įrenginio pavadinimas Biomase kūrenama jėgainė

Cecho ar kt.
pavadinimas arba
Nr.

Taršos
šaltiniai
Nr.

1

2

Katilinė

001

Teršalai
pavadinimas

Leidžiama tarša
vienkartinis
dydis

kodas

3
Anglies monoksidas CO (A)
Azoto oksidai NOx(A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)

4
177
250
6493
1753

vnt.
5
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

177
250
6493
1753

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

6493

g/s

6493

g/s

Katilinė

002

Anglies monoksidas CO (A)
Azoto oksidai NOx(A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)

Kuro ūkis

601

Kietosios dalelės (A)

Kuro ūkis

602

Kietosios dalelės (A)

maks.
6
1000
750
300
2000
Iš viso įrenginiui:
1000
750
300
2000
Iš viso įrenginiui:
0,0007
Iš viso įrenginiui:
0,0007
Iš viso įrenginiui:
Iš viso objekte:

metinė,
t/m.
7
270,114
103,36
3,636
7,5795
384,6895
270,114
103,36
3,636
7,5795
384,6895
0,0051
0,0051
0,0051
0,0051
769,389

LEIDIMO PRIEDAI:
Paraiška Taršos leidimui gauti
Aplinkos monitoringo programa
___________________
3

Greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys
UAB „Vilniaus energija“ Termofikacinė elektrinė Nr. 3 Jočionių g. 13, Vilnius
2.1 lentelė. STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo
(matavimo) vietoje
Srauto greitis,
Tūrio debitas,
Temperatūra, 0C
m/s
Nm3/s
6
7
8

Teršalų
išmetimo
trukmė, val./m

Pavadinimas

Nr.

Koordinatės

Aukštis, m

1
Skysto kuro talpos
alsuoklis
Skysto kuro talpos
alsuoklis
Skysto kuro talpos
alsuoklis
Skysto kuro talpos
alsuoklis
Skysto kuro talpos
alsuoklis

2

3
X = 574862
X = 6059922
X = 574863
Y = 6059858
X = 574863
Y = 6059796
X = 574863
Y = 6059731
X = 574234
Y = 6059877

4

Išmetimo angos
matmenys, m
5

23

0,4

0,1

15

0,0126

8760

23

0,4

0,1

15

0,0126

8760

23

0,4

0,1

15

0,0126

8760

23

0,4

0,1

15

0,0126

8760

9

0,15

0,1

15

0,002

8760

601
602
603
604
605

9

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Tarša
Veiklos rūšies
kodas

Cecho ar kt.
pavadinimas arba Nr.

1
050402

2

050402

Kuro ūkis
Kuro ūkis

Taršos šaltiniai
Pavadinimas
3
Skysto kuro talpos
alsuoklis
Skysto kuro talpos
alsuoklis

Teršalai

Metinė
t/metus

Vienkartinis dydis

Nr.
4
601604

Pavadinimas
5

Kodas
6

vnt.
7

vidut.
8

maks.
9

10

LOJ

308

g/s

0,011

0,0117

0,062

605

LOJ

308

g/s

0,00269

0,0027

0,011

UAB „ Vilniaus vandenys“ Vilniaus miesto nuotekų valykla, dumblo apdorojimo įrenginiai, Titnago g. 74, Vilnius
2.1 lentelė. STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo
(matavimo) vietoje
Srauto greitis,
Tūrio debitas,
Temperatūra, 0C
m/s
Nm3/s
6
7
8

Teršalų
išmetimo
trukmė, val./m

Pavadinimas

Nr.

Koordinatės

Aukštis, m

1
Kogeneratoriaus
dūmtraukis
Kogeneratoriaus
dūmtraukis
Biodujų degimo žvakė
Kryžminio srauto skrubrio
oro išmetimo ortakis
Biofiltro ortakis

2

3

4

Išmetimo angos
matmenys, m
5

004

6060610, 574007

20

0,4

13,0

199

0,945

8760

005

6060609, 574005

20

0,4

13,0

199

0,945

8760

007

6060509, 573939

8

1,5

4,23

800

1,901

40

008

6060575, 574017

20

1,43

8

38

11,278

8000

009

6060549, 574030

2,5

9,0x2,2

0,14

22

2,969

8760

602

6060579, 573948

10

0,5

3,5

0

0,687

1440

Laikina nesausinto dumblo
sandėliavimo aikštelė

9

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Tarša
Veiklos rūšies
kodas

Cecho ar kt.
pavadinimas arba Nr.

1
030105

2

020106
090106

Jėgainė, elektros ir
šilumos gamyba,
deginant biodujas
Fakelas
Kryžminio srauto
skruberis

Taršos šaltiniai
Pavadinimas
3
Kogeneratoriaus
dūmtraukis
Kogeneratoriaus
dūmtraukis
Biodujų degimo žvakė
Kryžminio srauto
skrubrio oro išmetimo
ortakis

Teršalai

Metinė
t/metus

Vienkartinis dydis

Nr.
4

Pavadinimas
5

Kodas
6

vnt.
7

vidut.
8

maks.
9

10

004

LOJ

308

g/s

0,00570

0,00745

0,17961

005

LOJ

308

g/s

0,00570

0,00745

0,17961

007

LOJ

308

g/s

0,00950

0,00950

0,00137

008

amoniakas
LOJ

134
308

g/s

0,23310
0,00824

0,25886
0,01235

6,71336
0,23739

1202

090106

Laikina nesausinto
dumblo sandėliavimo
aikštelė
Biologinis filtras

Laikina nesausinto
dumblo sandėliavimo
aikštelė
biofiltras

602

amoniakas

134

g/s

0,00664

0,00664

0,03440

009

amoniakas

134

g/s

0,00457

0,00559

0,14397

11 PRIEDAS
Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymo planai

PROJEKTAS:

PASTABOS:

Stacionariì oro taròos òaltiniì schema

ŠALTINIAI:

17
RECEPTORIAI:

0

SCALE:

1:2.000

0

0,05 km

PROJEKTO NR.:

II alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:

PASTABOS:

Stacionariì oro taròos òaltiniì schema

ŠALTINIAI:

13
RECEPTORIAI:

0

SCALE:

1:2.000

0

0,05 km

PROJEKTO NR.:

III alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

12 PRIEDAS
Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai

PROJEKTAS:

Azoto dioksidas (NO2)
1 valandos vidurkio koncentracijos ívertinus foninß tarÚÙ

PASTABOS:
Ribiný vertý - 200 ug/m3

ŠALTINIAI:

10
RECEPTORIAI:

5760
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

61,10 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

II alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:

Azoto dioksidas (NO2)
Metÿ vidurkio koncentracijos òvertinus foninä tarßÞ

PASTABOS:
Ribiný vertý - 40 ug/m3

ŠALTINIAI:

10
RECEPTORIAI:

5760
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

32,45 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

II alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:

Sieros dioksidas (SO2)
Paros vidurkio koncentracijos ñvertinus foninã tarÞÝ

PASTABOS:
Ribine vertý - 125 ug/m3

ŠALTINIAI:

10
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

17,63 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

II alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:

Sieros dioksidas (SO2)
Vienos valandos vidurkio koncentracijos èvertinus foninÚ tarÕÔ

PASTABOS:
Ribine vertý - 350 ug/m3

ŠALTINIAI:

10
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

48,28 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

II alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:
Kietosio dalelûs (KD10)
Paros vidurkio koncentracijos ñvertinus foninã tarÞÝ

PASTABOS:
Ribine vertý - 50 ug/m3

ŠALTINIAI:

18
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

35,79339 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

II alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:
Kietosio dalelûs (KD10)
Metÿ vidurkio koncentracijos òvertinus foninä tarßÞ

PASTABOS:
Ribine vertý - 40 ug/m3

ŠALTINIAI:

18
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

35,23006 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

II alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:
Kietosios dalelús (KD2,5)
Metÿ vidurkio koncentracijos

PASTABOS:
Ribine vertý - 25 ug/m3

ŠALTINIAI:

18
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

0,34003 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

II alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:
Lakÿs organiniai junginiai (LOJ)
1 valandos vidurkio koncentracijos ívertinus foninß tarÚÙ

PASTABOS:

ŠALTINIAI:

Ribiný vertý - 5000 ug/m3

19
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

674,78313 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

1:30.000

0

1 km
PROJEKTO NR.:

II alternatyva

PROJEKTAS:

Amoniakas
1 valandos vidurkio koncentracijos ívertinus foninß tarÚÙ

PASTABOS:
Ribine vertý - 200 ug/m3

ŠALTINIAI:

10
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

134,96 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

II alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:

Arsenas ir jo junginiai
Metÿ vidurkio koncentracijos òvertinus foninä tarßÞ

PASTABOS:

ŠALTINIAI:

Ribine vertý - 0,00
6 ug/m3

2
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

0,00379 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

1:30.000

0

1 km
PROJEKTO NR.:

II alternatyva

PROJEKTAS:

Kadmis, talis
Metÿ vidurkio koncentracijos òvertinus foninä tarßÞ

PASTABOS:

ŠALTINIAI:

Ribine vertý - 0,005ug/m3

2
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

0,00379 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

1:30.000

0

1 km
PROJEKTO NR.:

II alternatyva

PROJEKTAS:

Azoto dioksidas (NO2)
1 valandos vidurkio koncentracijos ívertinus foninß tarÚÙ

PASTABOS:
Ribine vertý - 200 ug/m3

ŠALTINIAI:

10
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

62,70 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

III alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:

Azoto dioksidas (NO2)
Metÿ vidurkio koncentracijos òvertinus foninä tarßÞ

PASTABOS:
Ribine vertý - 40 ug/m3

ŠALTINIAI:

10
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

32,44 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

III alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:

Sieros dioksidas (SO2)
Paros vidurkio koncentracijos ñvertinus foninã tarÞÝ

PASTABOS:
Ribine vertý - 125 ug/m3

ŠALTINIAI:

10
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

15,54 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

III alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:

Sieros dioksidas (SO2)
1 valandos vidurkio koncentracijos ívertinus foninß tarÚÙ

PASTABOS:
Ribine vertý - 350 ug/m3

ŠALTINIAI:

10
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

39,14 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

III alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:
Kietosios dalelús (KD10)
Paros vidurkio koncentracijos ñvertinus foninã tarÞÝ

PASTABOS:
Ribine vertý - 50 ug/m3

ŠALTINIAI:

14
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

36,29571 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

III alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:
Kietosios dalelús (KD10)
Metÿ vidurkio koncentracijos òvertinus foninä tarßÞ

PASTABOS:
Ribine vertý - 40 ug/m3

ŠALTINIAI:

14
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

35,44653 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

III alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:
Kietosios dalelús (K2,5)
Metu vidurkio koncentracijos òvertinus foninä tarßÞ

PASTABOS:
Ribine vertý - 25 ug/m3

ŠALTINIAI:

14
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

0,44127 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

III alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:
Lakÿs organiniai junginiai (LOJ)
1 valandos vidurkio koncentracijos ívertinus foninß tarÚÙ

PASTABOS:
Ribine vertý - 5000 ug/m3

ŠALTINIAI:

19
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

674,8 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

III alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:

Amoniakas
1 valandos vidurkio koncentracijos ívertinus foninß tarÚÙ

PASTABOS:
Ribine vertý - 200 ug/m3

ŠALTINIAI:

10
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

135,0 ug/m^3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

III alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:

Arsenas ir jo junginiai
Metÿ vidurkio koncentracijos òvertinus foninä tarßÞ

PASTABOS:

ŠALTINIAI:

Ribine vertý - 0,006 ug/m3

2
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

0,00488 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

1:30.000

0

1 km
PROJEKTO NR.:

III alternatyva

PROJEKTAS:

Kadmis, talis
Metÿ vidurkio koncentracijos òvertinus foninä tarßÞ

PASTABOS:

ŠALTINIAI:

Ribine vertý - 0,005 ug/m3

2
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

0,00488 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

1:30.000

0

1 km
PROJEKTO NR.:

III alternatyva

13 PRIEDAS
Informacija apie esamus transporto srautus

14 PRIEDAS
Planuojamos ūkinės veiklos vystymo alternatyvų įtakojamo triukšmo
sklaidos žemėlapiai

15 PRIEDAS
Prognozuojamo transporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

16 PRIEDAS
PŪV prognozuojamų kvapų sklaidos žemėlapiai

PROJEKTAS:

PASTABOS:

Kvapai
1 valandos vidurkio koncentracijos

Ribine vertý - 8 OU/m3

ŠALTINIAI:

6
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

0,09357 OU/M**3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

II alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

PROJEKTAS:

PASTABOS:

Kvapai
1 valandos vidurkio koncentracijos

Ribine vertý - 8 OU/m3

ŠALTINIAI:

6
RECEPTORIAI:

2160
REZULTATAS:

Concentration
MAKS.:

0,061753 OU/M**3

SCALE:

1:30.000

0

1 km

PROJEKTO NR.:

III alternatyva
AERMOD View - Lakes Environmental Software

17 PRIEDAS
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento
2015 m. kovo 19 d. raštas Nr.A121-5897/15(2.1.19-MP) „Dėl sanitarinių
apsaugos zonų ribų

18 PRIEDAS
Skelbimų visuomenei apie PAV ataskaitos viešą pristatymą kopijos

Fwd: PRANESIMAS VISUOMENEI APIE POVEIKIO APLINKAI VERT...

1 of 1

Subject: Fwd: PRANEŠIMAS VISUOMENEI APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ IR VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ
From: Eleonora Matai ene <eleonora.matai ene@corpi.lt>
Date: 2015.06.19 15:48
To: rosita@corpi.lt

‐‐‐‐‐‐‐‐ Forwarded Message ‐‐‐‐‐‐‐‐
Subject:PRANEŠIMAS VISUOMENEI APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ IR VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ
Date:Fri, 15 May 2015 13:22:06 +0300
From:savivaldybe@vilnius.lt
To:eleonora.matai ene@corpi.lt

Laba diena,
Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad laiškas gautas, užregistruotas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją.
Registracijos data: 2015‐05‐15
Registracijos numeris:
A177‐48/15(3.3.2.13K‐EM4)
Pagarbiai
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
E. miesto departamento
Interesantų aptarnavimo skyrius
www.vilnius.lt
Tel. 1664

2015.06.19 15:59

24

2015 05 16

Klasifikuoti skelbimai
SODYBOS, SKLYPAI

TRANSPORTO PRIEMONĖS

BALDAI, INTERJERAS

PARDUODA

PERKA

PARDUODA

7,87 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Vilniaus rajone, Antanavo kaime (kaina
– sutartinė). Tel. 8 651 68 835.

Superkame automobilius (1970–
2010 m.) geromis kainomis (gali būti
nevažiuojantys). Tel.: 8 608 98 561,
Užs. V-51
8 671 45 005. 
Brangiai superkame automobilius.
Gali būti su defektais. Mokame
vietoje. Sutvarkome dokumentus.
Užs. V-51
Tel. 8 607 57 705. 
Brangiai superkame automobilius ir
su defektais. Tvarkome dokumentus.
Atsiskaitome iš karto.
Užs. V-51
Tel. 8 675 23 009. 
ĮVAIRŪS

PERKA

Užs. LM-749

BUTAI
PARDUODA

Naujai suremontuotą 65 kv. m butą Kėdainiuose, Liaudies g. (III a., yra nauji
baldai, virtuvės įranga, kabelinė televizija, internetas, 300-600 m atstumu yra
gimnazija, vaikų darželiai, autobusų
stotis ir visi prekybos centrai, kaina –
45 000 eurų). Tel.: 8 634 40 193,
(8 347) 56 336.
1 arba 2 kambarių butą Palangos centre, Žemaičių g. (mūrinis namas, maži
mokesčiai, kaina – 45 000 eurų).
Tel. 8 675 44 822.
Nebrangiai naują 2 kambarių butą geroje vietoje Kaune (56 kv. m, namas
2008 m. statybos, kaina – 59 000 eurų).
Tel. 8 657 71 886.
Gerai įrengtą 3 kambarių butą Kaune,
prie pušyno netoli Lampėdžių karjero
(65 kv. m, šildomas dujomis, kaina –
74 000 eurai). Tel. 8 657 71 886.
4 kambarių butą strategiškai patogioje
vietoje Panevėžyje, Seinų g. (8 butų namas, I a., 75 kv. m, virtuvė 12 kv. m,
kambariai nepereinami, yra du balkonai). Tel. 8 699 75 245 po 15 val.

Perku nesutvarkytus žemės
grąžinimo dokumentus (išvadas).
Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 
Užs. LM-9033

MEDICINOS PASLAUGOS
Atlieku kraujo ir limfos apytaką
pagerinantį, atpalaiduojamąjį,
įsitempusių raumenų judesių
amplitudę padidinantį Tajų masažą.
Vilnius, tel. 8 626 65 504, Artūras.
Teismo medicinos profesorius konsultuoja, atlieka tyrimus, nustato sveikatai
padarytą žalą, tėvystę ir kt. giminystės
ryšius. Tel.: 8 674 91 550, 8 615 16 310,
(8 5) 278 8403, el. paštas:
garmus@cablenet.lt.

PARDUODA

Paminklai, antkapiai, tvorelės. Daug
nuolaidų. www.paminklaivilniuje.com,
Kauno g. 28, Vilnius, tel.:
(8 5) 233 2766, 8 687 91 277.  Užs. V-51
Parduodu senus pašto ženklus.
Tel. 8 615 92 616.

NUOMOJA

Nuo birželio 1 d. 2, 3, 4 kambarių butus
Palangos centre. Tel. 8 675 44 822.

Jakovo veterinarijos centras
Seniausia Lietuvoje privati
veterinarijos klinika,
dirbanti nuo 1991 metų.
Visos tradicinės veterinarijos
gydymo bei profilaktikos
procedūros, o taip pat
naujausios gydymo bei
diagnostikos technologijos:

• Kompiuterinė tomografija,
rentgenas
• Kardio bei paprasta echoskopija
• Nuosava laboratorija (pagrindiniai tyrimai atliekami iš karto)
• Endoskopinė diagnostika: gastroskopijos, rinoskopijos, cistoskopijos ir t. t.
• Laparoskopinė chirurgija, artroskopijos operacijos
• Dantų ir akių susirgimų gydymas
• Lazerinė chirurgija
• Sudėtingos traumatologijos, onkologijos ir kitos chirurgijos operacijos.
Visos veterinarijos paslaugos šunims ir katėms.
Pageidaujama išankstinė registracija telefonu.
Gerosios Vilties g.1, Vilnius
Darbo laikas:
Be poilsio dienu nuo 9 iki 22 val. ( sekmadeniais iki 21 val.)
tel.: (8 –5) 2105048 ir (8 –5) 2132982
el.paštas: info@vetmed.lt
daugiu informacijos www.vetmed.lt 

Užs. LM-1019

Fotomenininko foto hyperpanoramos
ant drobės (iki 2 m pločio) su Vilniaus
vaizdais iš baliono: Senamiestis, Antakalnis, Žirmūnai, Žvėrynas, Šnipiškės,
Šeškinė, Fabijoniškės, Justiniškės, Tarandė, Gineitiškės, Avižieniai, Pilaitė,
Zujūnai. Tel. 8 677 50 901, el. paštas:
luwer@delfi.lt.

PASLAUGOS
Žinomas fotomenininkas žurnalistas
senjoras iš Vilniaus gali sudaryti kompaniją turistinės ar kitokios kelionės laikui.
Gerai kalba rusiškai, susikalba angliškai.
Tel. 8 677 50 901, el. paštas:
luwer@delfi.lt.
Taisau televizorius namuose. Konsultuoju, derinu ir t.t. Tel.: (8 5) 241 2501,
8 605 72 219.

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO
(PVSV) ATASKAITĄ
Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „IKEA Industry Lietuva“, Gedimino g. 1,
69401 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 680, faks. (8 343) 68 681.
PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius,
tel. (8 5) 219 6577, faks. (8 5) 261 7507, el. p.: info@sweco.lt.
Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): UAB „IKEA Industry Lietuva“ baldų
gamyklos Gedimino g. 1, 69401 Kazlų Rūdoje statyba ir veikla.
Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: baldų gamyklos statyba, baldų gamyba ir realizacija. Per metus planuojama pagaminti 2 mln. gaminių. Poveikio visuomenės
sveikatai vertinimu nustatyta baldų gamybos sanitarinė apsaugos zona.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita bus eksponuojama nuo
2015 05 21 iki 2015 06 04 Kazlų Rūdos seniūnijoje, M. Valančiaus g. 12, 69405
Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 95 092, el. p.: seniunija@kazluruda.lt darbo valandomis ir UAB „Sweco Lietuva“ (d. d. 7.30–16.30 val.), V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius,
tel. (8 5) 219 6577, faks. (8 5) 261 7507, el. p.: info@sweco.lt.
Visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos susirinkimas įvyks 2015 m. birželio 4 d. 17.00 val. Kazlų Rūdos savivaldybėje adresu: Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda.
Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo pasiūlymus dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos teikti UAB „Sweco Lietuva“ raštu, adresu: V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, faksu (8 5) 261 7507 arba el. paštu: info@sweco.lt.  Užs. LM-1072
INFORMACIJA APIE VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO NR. A12
RYGA – ŠIAULIAI – TAURAGĖ – KALININGRADAS RUOŽO NUO 8,0 IKI 12,5 KM
REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO ATRANKOS IŠVADĄ
DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius. Tel.
(8 5) 232 9600, faksas (8 5) 232 9609.
2. PŪV pavadinimas – valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A12 Ryga –
Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas ruožo nuo 8,0 iki 12,5 km rekonstravimas.
3. PŪV vieta – numatomas rekonstruoti kelio ruožas patenka į Joniškio rajono savivaldybės Satkūnų seniūnijos teritoriją.
4. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus 2015 05 11 d. priimta atrankos išvada Nr. (15.6)-A4-5094: valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A12 Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas ruožo nuo 8,0 iki 12,5 km rekonstravimui Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Su informacija apie PŪV išsamiau galima susipažinti per 20 d. d. nuo šio skelbimo Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 d. d. nuo šio
skelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Šiaulių skyriuje (M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai, tel. (8 41) 59 64 14).
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per
10 d. d. nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidmų
departamento Šiaulių skyriuje ir UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos ir investicinių
projektų skyriuje (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 30 25 32).  Užs. LM-1061
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VILNIAUS KOGENERACINĖS JĖGAINĖS POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITĄ IR VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: „Lietuvos energija“, UAB, Žvejų g. 14,
LT-09310 Vilnius, tel. 8 672 22 245, faks. (8 5) 278 2115.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10, 206 kb., LT-92221 Klaipėda, tel./faks. (8 46)
39 88 48, ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, Kęstučio 4, LT-08117 Vilnius,
tel. 8 655 70 743.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus kogeneracinė jėgainė.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: žemės sklypas kad. Nr.: 0101/0067:21, Jočionių g. 13, Vilniaus m.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus visuomenės sveikatos
centras, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys.
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
leistinumo: Aplinkos apsaugos agentūra.
Su PAV ataskaita galima susipažinti: Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijoje, adresu: Žalioji a. 3, Vilnius (darbo valandomis, terminas – nuo 2015 m.
gegužės 20 d. iki 2015 m. birželio 3 d. imtinai) ir „Lietuvos energija“, UAB, Žvejų g.
14, 113 kab., LT-09310 Vilnius, tel. 8 672 22 245 (darbo valandomis, nuo 2015 m.
gegužės 20 d. iki 2015 m. birželio 3 d. imtinai).
Viešas susirinkimas įvyks: 2015 m. birželio 4 d. 17.30 val. „Lietuvos energija“,
UAB adresu: A. Juozapavičiaus g. 13, I aukšto didžiojoje konferencijų salėje (129
kab.), Vilnius.
Pasiūlymai dėl PAV ataskaitos teikiami PAV dokumentų rengėjui VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas raštu (paštu, faksu arba el. paštu) V. Berbomo g. 10,
206 kb., LT-92221 Klaipėda, faks. (8 46) 39 08 18, el. paštas: rosita@corpi.lt, arba
planuojamos ūkinės veiklos užsakovui raštu (paštu, faksu arba el. paštu) „Lietuvos energija“, UAB, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, faks. (8 5) 278 2115, el. paštas:
vigilija.cidzikiene@le.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal
kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
Užs. LM-1075

klasifikuoti skelbimai
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Mokslas

Automobiliai
Perka
Įvairūs automobiliai

Kursai
Įvairūs

Brangiai superkame automobilius.
Gali būti ir su defektais. Sumokame
vietoje. Sutvarkome dokumentus.Tel.
8 607 57 705.

Masažuotojų kursai visoje Lietuvoje, turintiems ir neturintiems medicininio išsilavi
nimo. Tel.: (8 5) 262 7069, 8 699 99 772.

Transporto paslaugos

Kitos paslaugos

Paslaugos

Kitos transporto paslaugos

Dėmesio! Unikali metodika padedanti tapti blaiviu ir nerūkančiu. Metodas negydo
masis. Tel. 8 608 14 853, 8 679 76 185.

Pervežame baldus, krovinius mikroau
tobusu (15 kub. m). Krovėjai. Nebrangiai.
Be išeiginių. Tel. 8 616 70 742.

Pranešimai

Kokybiškos visos perkraustymo paslau
gos. Krovėjai. Krovinių pervežimas. www.
pervezam.lt Tel. 8 655 33 117.

2015 05 19 10 val. Vilniaus m., Vieversių g.16 sklype (kd. Nr. 0101/0073:0010) bus
pakartotinai vykdomi kadastriniai matavimai, prašome kaimyninio sklypo (kd. Nr.
0101/0073:0024) Sofijos Masalskajos paveldėtojus kreiptis tel. 8 606 46 363.

Statybinės medžiagos

Įvairūs

Parduoda

INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl vieno aukšto prekybos paskirties statinio
statybos S. Neries. 16, S. Neries g. 14, Ukmergės g. 329B., Vilniuje poveikio aplin
kai vertinimo.1. PŪV užsakovas: UAB „Lidl”, Naugarduko g. 102, Vilnius. 2. PŪV pa
vadinimas: vieno aukšto prekybos paskirties statinio statyba. 3. PŪV vieta: S.Ne
ries g. 16, S. Neries g. 14, Ukmergės g. 329B., Vilnius. 4. Atsakingos institucijos
priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos
agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriaus 2015-0511 raštu Nr. (15.8)-A4-5148 priimta atrankos išvada - vieno aukšto prekybos pas
kirties statinio statybai S.Neries g. 16, S. Neries g. 14, Ukmergės g. 329B, Vilniuje
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau
susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: MB „Ekuvos projektai”, Kre
tingos g. 57-18, Klaipėda, tel. 8 615 12 367, el.p.: ekuvosprojektai@gmail.com, per
20 d.d. nuo šio skelbimo datos. 6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti at
rankos išvadą: AAA Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriui,
A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 68 042, el.p.: vilniaus.skyrius@aaa.am.lt.
Terminas: 20 d.d. nuo šio skelbimo datos. 7. Kur galima išsamiau susipažinti su at
rankos išvada ir atrankos dokumentais: AAA Taršos prevencijos ir leidimų departa
mento Vilniaus skyrius, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; MB „Ekuvos projektai”, el.p.:
ekuvosprojektai@gmail.com, tel. 8 615 12 367, UAB „Lidl”, tel. +370 5 246 1800.
Terminas: 20 d.d. nuo šio skelbimo datos.

Stogo danga

Įvairios

Gaminame dailylentes, pakalimo lente
les, tvoras, terasines lentas. www.me
dziodailylentes.lt Tel. 8 699 14067.

Statybos ir remonto
darbai
Siūlo paslaugas
Statyba

Patyręs dažytojas dažo, tapetuoja, at
lieka kitus apdailos darbus.Taikomos
nuolaidos. Tel.: 8 621 19 896, (8 5) 270
7342.
Glaistome, dažome, tapetuojame. Klo
jame laminatą, linoleumą. Perkame ir at
vežame medžiagas. Tel. 8 671 20 380.
Remontas

Sklypų lyginimas. Betonavimo darbai.
Trinkelių klojimas. Vejos įrengimas. Grio
vimas, išvežimas. Tel. 8 677 09 225.
Apdailos darbai

REMONTUOJAME STOGUS. REKONST
RUOJAME BUTUS NAUJOVIŠKAI - per
keliame virtuvę į kambarį. Atliekame vi
sus apdailos darbus. Tel. 8 689 21 827.
Santechnikos darbai

Firma „Brenita”. Restauruojame vonias
jūsų namuose. Pensininkams nuolaidos.
Tel. (8 5) 237 3335, 8 672 16 677.
Aukštos kvalifikacijos santechnikai na
muose ir butuose montuoja šildymo ir
vandentiekio sistemas. Tel. 8 684 30
480.

Buities technika
Remontuoja

Taisome kompiuterius, televizorius, mikro
bangų krosneles, telefonus ir kt. Kauno g.
34, Vilnius, tel. 233 1469, 8 655 22 234.

Susitikimai

Informacija apie parengtą Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai verti
nimo (PAV) ataskaitą ir viešą supažindinimą. Planuojamos ūkinės veiklos užsako
vas: „Lietuvos energija”, UAB, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, tel. 8 672 22 245, faks.
(8 5) 2782115. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas VšĮ Pajūrio
tyrimų ir planavimo institutas, V.Berbomo g. 10 - 206 kb., LT-92221 Klaipėda, tel./
faks. (8 46) 398848 ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai”, Kęstučio g. 4, LT-08117,
Vilnius, tel. 8 655 70 743. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus koge
neracinė jėgainė. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: žemės sklypas (kad. Nr.
0101/0067:21),Jočionių g. 13, Vilniaus m. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją
nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Vilniaus miesto savivaldybės administra
cija, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gel
bėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys. Atsa
kinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo:
Aplinkos apsaugos agentūra. Su PAV ataskaita galima susipažinti: Vilniaus miesto
savivaldybės Panerių seniūnijoje, adresu Žalioji a. 3, Vilnius (darbo valandomis, ter
minas –nuo 2015 m. gegužės 20 d. iki 2015 m. birželio 3 d. imtinai) ir „Lietuvos ener
gija”, UAB, Žvejų g. 14 –113 kab., LT-09310 Vilnius, tel. 8 672 222 45 (valandomis,
2015 m. gegužės 20 d. iki 2015 m. birželio 3 d. imtinai). Viešas susirinkimas vyks
2015 m. birželio 4 d. 17.30 val. „Lietuvos energija”, UAB adresu A.Juozapavičiaus
g. 13, I aukšto didžiojoje konferencijų salėje (129 kab.), Vilnius. Pasiūlymai dėl PAV
ataskaitos teikiami PAV dokumentų rengėjui VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institu
tas raštu (paštu, faksu arba el. paštu) V. Berbomo g. 10 - 206 kb., LT-92221 Klaipė
da, faks. (8 46) 390818, el. paštas rosita@corpi.lt arba planuojamos ūkinės veiklos
užsakovui raštu (paštu, faksu arba el. paštu) „Lietuvos energija”, UAB, Žvejų g. 14,
LT-09310 Vilnius, faks. (8 5) 2782115, el. paštas vigilija.cidzikiene@le.lt Pasiūlymų
kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsa
kingai institucijai.

Informuojame, kad 2015 m. gegužės 26 d. nuo 10 val. Vilniaus r. sav., Maišiagalos
sen., Maišiagalos mstl. bus atliekami žemės sklypo (Nr. 4147/0200:238) kadastri
niai matavimai. Prašome gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0200:0608) savinin
ką Andrzej Maria Giedroyc arba jo įgaliotus asmenis atvykti į savo žemės sklypą ir
dalyvauti ženklinant žemės sklypų bendrą ribą. Žemės sklypo kadastrinius matavi
mus vykdys UAB „Geodeta”. Adresas Konstitucijos pr. 23, Vilnius, el.p.: info@geo
deta.com Tel. 8 601 25 988.
Informacija apie atrankos išvados dėl regioninio skrydžių centro pastatų komplek
so statybos Eišiškių pl. 9, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ūki
nės veiklos užsakovas. VĮ „Oro navigacija”, Rodūnios kelias 2, Vilnius, +370 706
94 502; el. paštas info@ans.lt 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Regio
ninio skrydžių centro pastatų komplekso statyba Eišiškių pl. 9, Vilniuje. 3. Planuo
jamos ūkinės veiklos vieta. Eišiškių pl. 9, Naujininkų sen., Vilniaus m. 4. Atsakin
gos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai. Ap
linkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus
skyrius 2015-05-07 Nr. (15.8)-A4-5026 priimta atrankos išvada „Regioninio skry
džių centro pastatų kompleksas Eišiškių pl. 9, Vilniaus m. poveikio aplinkai verti
nimas neprivalomas.” 5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su infor
macija apie planuojamą ūkinę veiklą. Su informacija galima susipažinti pas PAV
dokumento rengėją UAB ,”Baltic Engineers” Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel.
(8 5) 233 4112, faks. (8 5) 2310258. 6. Aplinkos apsaugos agentūros taršos pre
vencijos ir leidimų depratamento Vilniaus skyriuje A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311
Vilnius, tel. 8 706 68 042, faks. 8 706 62000, el.paštas vilniaus.skyrius@aaa.am.lt
per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo. 7. Kur galima išsamiau susipa
žinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais. Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriuje A.Juozapavičiaus g.
9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 68 042, faks. 8 706 62000, taip pat su informacija
galima susipažinti pas PAV dokumento rengėją UAB ,”Baltic Engineers” Savano
rių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 233 4112, faks. (8 5) 2310258 per 20 darbo
dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.
2015 05 18 Vilniaus r. Avižienių sen., Avižienių k., Kalno g. 1 (kad. Nr. 4103/0200:1102)
bus pakartotinai vykdomi kadastriniai matavimai, prašome kaimyninio sklypo (kad.
Nr. 4103/0200:1107) savininkus ALGĮ KVIKLĮ ir NERINGĄ KVIKLIENĘ kreiptis tel.
8 687 24 364.
NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 48FPĮ159-(14.48.123.) yra patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr.. 4196/0400:30), esančio
Vilniaus r. sav. Paberžės sen., Varniškių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Vilniaus rajono skyriaus vedėjas. Projekto iniciatorės Sabina Davidavičienė ir Vla
dislava Čižikienė. Projekto rengėjas UAB „PROJEKTITA”.

UAB „MAKVEŽA“

Įmonės kodas 161621777
PVM mokėtojo kodas LT616217716
Informuojame, kad dingę nepanaudoti PVM sąskaitų faktūrų blankai
serijos MAK numeriai: 1520237,1766572, 1864527 (3 blankų vienetai)

LAiKoMi nEgALiojAnčiAis

PAKARTOTINĖ INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:39) Valakupių g. 46,
Antakalnio sen., Vilniuje, detalusis planas.
Projekto rengimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2013-05-27 sutartis Nr.042237.
Projekto tikslas – nekeičiant žemės sklypo gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdo (G), nustatyti pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1),
sudalyti sklypą, pakeisti kitus tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, nustatytus ,,Valakupių pakrančių zonos suplanavimo projektu'' (reg. Nr.004).
Projekto organizatoriai – Livija Trečiokienė, Respublikos g. 62, Biržai; Ričardas Liachovičius, Valakupių g. 46, Vilnius; Andrejus Liachovičius, Valakupių g. 46, Vilnius; Tatjana Liachovič, Valakupių g. 46, Vilnius; Miroslavas Liachovičius, Juodkrantės g. 6-9,
Vilnius, mob. tel. 8 612 43 091.
Projekto rengėjas – UAB ,,Sostinės studija‘‘, A.Goštauto g. 8-410B, Vilnius. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, mob. tel. 8 686 74 252.
Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento
rengimo etapo koncepcijos ir sprendinių stadijos, sprendinių pasekmių vertinimo
etapas ir baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas).
Rengimo etapo stadijos sujungiamos (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 25 str. 1 d. 1 p., 3p.). Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Planavimo terminai: 2013–2016 m.
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas: urbanistiniu, aplinkosauginiu, aplinkos kokybės, higienos, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros požiūriu.
Supažindinimo tvarka su parengtu detaliuoju planu: parengto detaliojo plano viešo svarstymo pradžia nuo 2015-06-01. Detalusis planas viešai eksponuojamas
Antakalnio seniūnijoje nuo 2015-06-11 iki 2015-06-29. Viešas aptarimas vyks rengėjo patalpose A.Goštauto g. 8-410B 2015-06-30 17.00 val.
Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.
Planavimo pasiūlymai teikiami projekto organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Apskundimo tvarka: atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.
(Užs. 15AVIL-114)

19 PRIEDAS
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymo visuomenei protokolas
ir dalyvių sąrašas

20 PRIEDAS
Visuomenės pasiūlymai, visuomenės pasiūlymų įvertinimas ir atsakymai
pasiūlymus teikusiems visuomenės atstovams

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės
poveikio aplinkai vertinimo registracija
Eil.
Nr.

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo gavimo
data

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo teikimo
data

Suinteresuotos visuomenės atstovo vardas,
pavardė (pavadinimas) ir adresas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai ir aplinkybės, įrodymai, kuriais
pagrindžiamas pasiūlymas

1

2

3

4

5

1.

2015-06-03

nenurodyta

2.

2015-06-03

2015-06-02

3.

2015-06-03

2015-06-03

4.

2015-06-03

2015-06-03

5.

2015-06-03

2015-06-03

6.

2015-06-03

2015-06-03

7.

2015-06-04

2015-06-04

Vilniaus Lazdynų bendruomenės klubo
„Lazdynų senjorai“
Valdybos pirmininkas Petras Žiupsnys
Architektų g. 27-11
LT-04105 Vilnius
VšĮ „Nepriklausomas energetinio saugumo
tyrimo centras“
Vadovas Algimantas Žiaunys
el. paštas: a.ziaunys@gmail.com
mob. 8 652 65329
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos
konfederacija
Prezidentas Martynas Nagevičius
Žaliųjų ežerų 51, LT08406 Vilnius
el. paštas: martynas@nagevicius.lt
UAB „Reenergy“ Smolensko g. 12, LT-03201
Vilnius
Generalinis direktorius Raimondas Petreikis
el. paštas: raimondas.petreikis@reenergy.lt
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų
asociacija
Prezidentė Raminta Radavičienė
Šeiminykščių g. 23, LT-09200, Vilnius
Tel. 8 5 2610902, el. paštas: info@lkata.lt
UAB „Biastra plius“
Domantas Tracevičius
El. paštas: domantas@biastraplius.lt
Lietuvos žaliųjų judėjimas/Lietuvos žemės

Raštas pateiktas paštu.

Raštas gautas el. paštu.

Raštas gautas el. paštu

Raštas gautas el. paštu.

Raštas gautas el. paštu.

Pastabos pateiktos el. paštu.

Raštas įteiktas viešo susirinkimo metu.

1

8.

2015-06-04

2015-06-04

draugai
Vicepirmininkė Janina Gadliauskienė
I. Kanto 6, Kaunas
a/d 160, 44002 Kaunas
Tel. 8 37 324241
El. Paštas: zalieji@zalieji.lt
UAB „Sweco Lietuva“
Viceprezidentas Aidas Vaišnoras
V. Gerulaičio g. 1
LT-08200 Vilnius
Tel. 8 5 262 2621
El. paštas: info@sweco.lt,
aidas.vaisnoras@sweco.lt

Raštas įteiktas viešo susirinkimo metu.

2

VšĮ “Nepriklausomas energetinio saugumo tyrimo centras”

2015‐06‐02

Dėl pastabų

Išnagrinėję Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo atsakaitą turime pastebėjimus ir
paklausimus
1. Ar Vilniui reikalinga perteklinė šilumos šilumos gamybos galia , kai šiandien yra 2217,662MW , tame
skaiciuje 145 MW biokurą deginamų katilnių. Tikslinga esamus šilumos gamybos šaltinius rekonstruoti,
sutaupant investicijas.
2. Ataskaitos lentelėje 4.7.10 pateikti klaidingi Vilniaus m. IT šilumos gamybos šaltiniai duomenys ir
nepažymėta TE‐2 rekonstruotas BKZ‐50 garo katilas deginti biokurą 60MW galios ir dūmų kondensacinis
ekonomaizeris 9‐12MW galios. Pvz.: RK‐7 įrengta du vandens šildymo katilai PTVM‐30 (2×30=60Gcal
arba 69,78MW) ir du garo katilai DKVR‐10/13 (2×10=20t/h arba 16,28MW). Bendroji galia yra 86,06
MW, o ne 81,4MW.
RK‐8 įrengta trys vandens šildymo katilai KVGM‐100 (3×100 =300Gcalarba 348,9MW) ir du PTVM‐30
(2×50=100Gcal arba 116,3MW) bei du garo katilai DKVR‐20/13 (2×20=40 t/h arba 32,56MW). Bendroji
galia yra 497,76MW, o ne 261MW.Šilumos gamybos šaltinių bendra galia Vilniuje yra pusantro karto
didesnė nei miesto poreikis piko metu.
3.Ataskaitoje prielaidų skaičiavimams ir išvadoms yra naudojami 2013m rodikliai. 2013m naudojamoms
gamtinems dujoms buvo sumažinta kaina 20%. Todėl šilumos kaina sumažėjo net nepradėjus vystyti šio
projekto . Tikslinga projekto prielaidas tikslinti remiantis 2015m rodikliais.
4. Ataskaitoje neatsižvelgta į gyvenemųjųdaugiabučių namų renovacija, kuri ženkliai sumažins šilumos
suvartojimą ir ES energijos vartojimo efektyvumo direktyvą Lietuvoje.Todėl tikslinga naudoti
2014/2015m šildymo sezono šilumos poreikį.
5. Netikslinga statyti biokuro kogeneracinę jėgainę ir nefektyviai panaudoti investicijas. Būtina
rekonstruoti TE‐3 vieną bloką deginti biokurą, panaudojant jau esamas inžinerines sistemas, cheminį
vandens paruošimo cechą su visa įranga ir t.t. Sutaupytume apie 30% investicinių lėšų ir šilumos kaina
sumažėtų apie 35%.
6. Ataskaitoje neįvertinta iš SGD terminal privalomo dujų pirkimo didesne duju kaina nei iš Gazpromo.
7. Kodėl atliekų ir biokuro kogeneracinių jėgainių degimo produktai –dūmai sujungti dūmtakiais į vieną
80m aukščio dūmtraukį.

8. Kokia Vilkpėdės aplinkos traša šiuo metu , kaip žinome jinai viršija normą.Projektuojamos
kogeneracinės jėgainės ir naudojamas transportas padidins trašos kiekį.
9. Suprojektuotas dūmtraukis yra per mažo aukščio, tam reikalinga pateikti dūmtraukio skaičiavimus.
10. Kodėl ataskaitoje neįvertinta biokuro tikrinimas radioaktyvumui.
11. Kodėl ataskaitos Avarinės situacijoje nėra įvertinta gyvenamieji rajonai Bukčiai, Lazdynai,
Karoliniškės, Pilaitė ir vilkpėdė.
12. Kodėl ataskaitoje nėra nagrinėta taršos veiksnys dėl visuomenės sveikatos saugos gyvenamųjų
rajonų Bukčiai, Lazdynai,Karoliniškės, Pilaitė ir Vilkpėdė.
13. Kopdėl atliktame darbe neįvertinta kogeneracinių jėgainių aplinkos oro tarša gyvenamiesiems
rajonams Bukčiams, Lazdynams, Karoliniškėms, Pilaitei ir Vilkpėdei, o tik veiklos vystymo terotorijos
riboje.
14. Ataskaitoje nurodoma, kad vadovautasi neegzistuojančiu įstatymu – Potencialiai pavojingų įrenginių
eksploatavimo įstatymu.

Įvertinus aukščiau pateiktoms pastaboms ir paklausimams būtina atliktą darbą patikslinti bei pateikti
visuomenes susipažinimui.

Vadovas

Algimantas Žiaunys

Lietuvoskomunatininkqi,

LTETUVOS KOMUNALTNINKU rR ATLIEKU TVARr(YTOJU ASOCIACTJA
LITHUANIAN COMMUNAL SERVICES AND WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION

atli

akq tv z r$ojq

a

soclacija

I.k. 123834556, Seimyni5kiq g.23,LT-09200, Vilnius,

te1. 8 5 2610902, el.p. info@lkata.lt,

V5{ Pajrlrio tyrimq ir planavimo institutas
V. Berbomo g. 10, LT-92221Klaipeda,

www.lkata.lt
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,,Lietuvos energija", UAB
Zvej\ g.14, LT-09310 Vilnius,

DEL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS
SusipaZing su Vilniaus kogeneracines jegaines poveikio aplinkai vefiinimo (PAV) ataskaita,
pateikta vieSam susipaZinimui, teikiame savo pasiulymus.
1. DCI degintinq atliekq s4raSo papildymo. Mtisq manymu, PAV ataskaitoje ivardintos ne visos
atliekq r[Sys, kurias bntq galima deginti tokiuose atliekq deginimo irenginiuose. PAV ataskaitoje
nurodya, kad deginimui bus priimamos tik po apdorojimo mechaninio biologinio apdorojimo
irenginiuose likusios, netinkamos perdirbti, energing vertg turindios komunalines atliekos. Atkreiptinas
demesys i tai, kad fvairiose gamybos imonese, vykdant kitas ivairias flkines veiklas, taip pat susidaro
nepavojingos atliekos, kurios nepaklius i MBA irenginius, ne visos tinkamos perdirbti ir kurios galetq, o
igyvendinant Atliekq tvarkymo istatyme itvirtint4 atliekq prevencijos ir tvarkymo prioritetq eili5kum4,
turetq bDti deginamos. AtsiZvelgdami i tai, pra5ome PAV ataskaitoje ivertinti galimybg planuojamuose
irenginiuose priimti deginimui ne tik MBA frenginiuose apdorotas deginimui skirtas komunalines atliekas
ir papildy'ti pateikt4 s4ra54 galimq deginti kitq atliekq kodais.
2. Del projekto poveikio atliekq tvarkymo kainai lvertinimo. LR Vyriausybes 2014 m.
balandLio 16 d. nutarimu Nr. 366 patvirtinto Valstybinio atliekq tvarkymo 2014-2020 metq plano 255.4.
punkte nustatlta, kad i5laidos uZ komunaliniq atliekq tvarkym4 negali virSyti I procento disponuojamq
namq flkio pajamq. PAV ataskaitoje nagrinejamas projekto poveikis Silumos kainai. Manytina, kad
paraleliai turetq blti vertinamas ir projekto poveikis atliekq tvarkymo kainai.

Lietuvos komunalininkq ir atliekq tvarkytojq
asociacij os prezidente

Originalas nebus siundiamas

Raminta Radavidiene

FW: Pastabos dė l PAV
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Subject: FW: Pastabos dėl PAV
From: Vigilija Cidzikienė <Vigilija.Cidzikiene@le.lt>
Date: 2015.06.04 07:46
To: "Rosita Mileriene (rosita@corpi.lt)" <rosita@corpi.lt>
CC: Inga Valun enė (inga@tes.lt) <inga@tes.lt>

Vigilija Cidzikienė

Aplinkosaugos ir teritorijų planavimo vadovė
Mob. +370 672 22245

From: Domantas Tracevičius [mailto:domantas@biastraplius.lt]
Sent: Wednesday, June 03, 2015 4:13 PM
To: Vigilija Cidzikienė
Cc: dalia.budiene@le.lt
Subject: Pastabos dėl PAV

Sveiki, Vigilija,
Norėčiau pateikti pastabų dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo.
Pagal poveikio vertinimo rengimo įstatymus, turėtų būti numatyta visų susidarančių atliekų srautų sutvarkymas:
1) antroje alternatyvoje nėra išskirti susidarantys 10 01 03 lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai taip pat
būdas kas ir kaip galėtų juos sutvarkyti.
2) nei vienoje alternatyvoje nėra numatyta kaip bus tvarkomas atliekų deginimo metu susidarantys pelenai. Deginant
džiovintą nuotekų dumblą, susidaro 30-50 % pelenų nuo sausos medžiamos. Pagal susidarančias sunkiųjų metalų
koncetracijas (ypač cinko), tikėtina, kad tokie pelenai bus pavojingi ir juos teks šalinti pavojingų atliekų sąvartyne.
Tai, kad pelenai yra turtingi anglimi, jie yra tinkami kompostuoti kartu su nuotekų dumblu (http://www.wtert.eu
/default.asp?Menue=1&ArtikelPPV=26253).
Šiuo metu UAB "Biastra plius" priima lakiuosius durpių ir neapdorotos medienos pelenus už maždaug 30 EUR/t +
PVM Titnago g. 74 esančioje aikštelėje. UAB "VAATC" lakiuosius durpių ir neapdorotos medienos pelenus priima už
32,87 EUR/t + PVM (nuo 2016 taip pat bus taikomas papildomas 20,27 EUR/t sąvartyno mokestis, kuris kasmet augs)
Elektrėnų savivaldybėje, Kazokiškių kaime esančiame sąvartyne.
UAB "Biastra plius" laimėjo konkursą tvarkyti UAB "Lietuvos energijos gamyba" lakiųjų biokuro pelenų tvarymo
konkursą aplenkęs artimiausius konkurentus UAB "Ecoservice".
Šiuo metu Jočionių g. 13 įsikūrusios UAB "Vilniaus energija" pelenus tvarko UAB "Bionovus" (http://cvpp.lt
/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=viewnotice&legacy_id=2002704481), pagal sutartį gaunasi, kad jie
tvarko už 37,5 EUR/t + PVM.
Siūlau apsvarstyti galimybę lakiuosius durpių ir neapdorotos medienos pelenus priduoti kompostavimui UAB
"Biastra plius", nes tai būtų pats pigiausias ir ekologiškiausias jų sutvarkymo būdas.
Pagarbiai,
Domantas Tracevičius
---------------------------------------------------------------------Šioje žinutėje ir bet kokiuose jos prieduose pateikiama informacija yra konfidenciali ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali būti
apribotas. Ji skirta tik tam asmeniui, kuriam ji adresuota. Jei Jūs nesate adresatas arba atsakingas už šios žinutės pristatymą tam
asmeniui, Jūs neturite teisės šios žinutės ar jos priedų kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti jos turinio bet kuriam kitam asmeniui.
Jei Jūs per klaidą gavote šią žinutę, prašome nedelsiant pranešti jos siuntėjui bei iškart ištrinti šią žinutę ir bet kokius jos priedus iš Jūsų
sistemos.
----------------------------------------------------------------------
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Raštu (paštu) 2015-06-03 pateikė pastabas,
pasiūlymus ir
klausimus:
1. PAV ataskaitoje nurodoma, kad Vilniaus
kogeneracinėje jėgainėje kurui bus sudeginamos
komunalinės atliekos po mechaninio-biologinio
apdorojimo (toliau - MBA) įrenginių. Šiuo metu
Vilniaus apskrityje veikianti atliekų tvarkymo
sistema
negarantuoja
komunalinių
atliekų
patekimo į MBA įrenginius, todėl nėra aišku, kaip
planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas užsitikrins
reikiamą atliekų, kaip kuro, kiekį tinkamam jėgainės
eksploatavimui. PAV ataskaitoje turi būti aiškiai
nurodoma, kokiais teisės aktais ar kitais
dokumentais vadovaujantis bus garantuojami
atliekų kiekiai jėgainės eksploatavimui, bei kokią
įtaką tai turės dabar rinkoje dirbantiems atliekų
vežėjams bei atliekų tvarkymo įkainiams
kiekvienam gyventojui bei kiek planuojama ūkinė
veikla pakels mokesčius už atliekas kiekvienam
gyventojui. PAV ataskaita turi būti papildyta.

Vilniaus kogeneracinė jėgainė sudegins tokį atliekų kiekį, kuris bus
patiektas į jėgainę įvykdžius atliekų tvarkymo užduotis pagal atliekų
tvarkymo hierarchiją. Vilniaus kogeneracinės jėgainės veikla leis pasiūlyti
mažesnę atliekų sutvarkymo kainą nei jų šalinimas sąvartyne. Atitinkamai,
atliekų tvarkytojai, įpareigoti užtikrinti viešųjų finansų efektyvumo principų
įgyvendinimą, bendradarbiaus ir tieks atliekas sudeginti vietoje šalinimo
sąvartyne.

1.

Vilniaus Lazdynų bendruomenės
klubo „Lazdynų senjorai“
Valdybos
Žiupsnys

pirmininkas

Architektų g. 27-11
LT-04105 Vilnius

Petras

Komunalinių atliekų patekimo į sąvartyną Vilniaus kogeneracinė jėgainė
nekontroliuoja ir niekaip šioje veikloje nedalyvauja. Tačiau planuojant PŪV
ir vertinant atliekų srautus, buvo bendradarbiaujama su LR Aplinkos
ministerija, Aplinkos projektų valdymo agentūra ir regioniniais atliekų
tvarkymo centrais bei kitomis už atliekų tvarkymo sritį atsakingomis
institucijomis. PAV ataskaitoje nagrinėjamas Vilniaus kogeneracinės
jėgainės galingumas yra nustatytas pagal atsakingų institucijų pateiktą
atliekų kiekių prognozę.
Atliekų tvarkymo įkainius gyventojams nustato vietos savivaldybė, kuri taip
pat priima sprendimus dėl atliekų prevencijos, paruošimo naudoti
pakartotinai, perdirbimo ir kitų užduočių bei investicijų į šias sritis. PŪV
poveikis galutinei kainai gyventojams pasireikš kaip išlaidų atliekų šalinimui
sąvartyne sutaupymas. Kadangi atliekų šalinimas sąvartyne brangs dėl nuo
2016 metų įvedamo sąvartyno taršos mokesčio, PŪV užtikrins, kad dėl šio
mokesčio įvedimo atliekų tvarkymo įkainis gyventojams neprivalės būti
didinamas.
PAV ataskaita nepildoma, kadangi PŪV neapima viso atliekų tvarkymo
proceso nuo atliekų surinkimo iki jų šalinimo ir Vilniaus kogeneracinė
jėgainė nėra kainas gyventojams nustatanti viešojo valdymo institucija.

2. Pagal PAV ataskaitą esami ir planuojami biokuro

Šilumos rinkoje Vilniaus kogeneracinė jėgainė veiks kaip nepriklausomas
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pajėgumai nešildymo sezono metu jau viršija
nešildymo sezono šilumos poreikius. Planuojama
jėgainė turės dirbti rinkos sąlygomis ir gali būti
situacijų, kai planuojama jėgainė nepasiūlys
mažiausios šilumos kainos ir tuo atveju atliekos
nebus sudeginamos ir turės būti kaupiamos ar
kitaip tvarkomos. PAV ataskaitoje turėtų būti
išnagrinėtos tokios ekstremalios situacijos.

šilumos gamintojas (NŠG). Vadovaujantis Šilumos supirkimo iš
nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašu1 ir
Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais
tvarkos aprašu2, jeigu NŠG taiko vienodą šilumos kainą, šilumos tiekėjas
privalo supirkti NŠG šilumą, laikydamasis šios prioritetų eilės:
1. iš bendrų elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginių,
naudojančių atsinaujinančiuosius energijos išteklius arba deginančių
atliekas;
2. pagamintą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų;
3. atliekinę – iš pramonės įmonių;
4. iš didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių;
5. iš iškastinio kuro katilinių.
Vilniuje veikiantys biokuro pajėgumai, kuriuos eksploatuoja NŠG, nėra
kogeneracijos įrenginiai, todėl taikant vienodą šilumos kainą, pirmiausiai
bus supirkta šiluma, pagaminta Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje.
Tuo atveju, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių (techninių gedimų ir pan.)
Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje nebūtų galimybės sudeginti MBA
pagaminti atliekų, šios atliekos būtų saugomos sąvartyne iki šių aplinkybių
pašalinimo.

3. PAV ataskaitos Visuomenės sveikatos dalyje
visiškai neišnagrinėtas poveikis gyventojų sveikatai
dėl dioksinų ir furanų išmetimų poveikio jėgainės
eksploatavimo laikotarpiu ir planuojamos ūkinės
veiklos psicho-emocinis poveikio gyventojų
sveikatai bei su tuo susijusiu mirtingumu.
Aplinkiniams gyventojams nenumatytos jokios
kompensacinės priemonės dėl veiklos psichoemocinio poveikio. PAV ataskaita turi būti
papildyta, plačiau išnagrinėjant planuojamos
ūkinės veikos įtaką gyventojų sergamumui ir
mirtingumui.

PAV ataskaitoje, skyriuje „4.9. Visuomenės sveikata“, yra išsamiai
išnagrinėtas visų Vilniaus kogeneracinės jėgainės sukeliamų veiksnių, t.y.
oro taršos, triukšmo ir kvapų, galimas poveikis visuomenės sveikatai.
Dioksinų ir furanų susidarymas bus limituotas Vilniaus kogeneracinėje
jėgainėje numatomais įdiegti technologiniais procesais (automatiniai
degikliai temperatūros palaikymui) ir degimo temperatūra, kuri bus
palaikoma nemažesnė kaip 850-900°C.
PAV ataskaitos skyrius „4.9. Visuomenės sveikata“ papildytas informacija
apie dioksinų ir furanų poveikį sveikatai.
PAV ataskaitos skyrius „4.9. Visuomenės sveikata“ yra papildytas punktu
„4.9.4.4 Psichoemocinis poveikis“.

Žin., 2010, Nr. 122‐6254; 2011, Nr. 83‐4084, su vėlesniais pakeitimais. Prieiga internete: Prieiga internete: http://www.vkekk.lt/SiteAssets/Agnes‐teises‐aktai/siluma/O3‐202_RedakcijaNr_7‐2.pdf
Žin., 2010, Nr. 122‐6253, su vėlesniais pakeitimais
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4. PAV ataskaitoje visiškai neišnagrinėtos
planuojamos ūkinės veiklos vietos alternatyvos kaip
to reikalauja PAV įstatymas. Jėgainei pasirinkta pati
netinkamiausia vieta, nes prie Vilniaus vyrauja
pietvakarių vėjai, todėl visi nuodingi teršalai bus
vėjo nešami į miegamąjį Lazdynų rajoną, kur
teršalai galimai nukris ir taip kenks gyventojų
sveikatai. PAV ataskaitoje turi būti išnagrinėti ir
kitos vietos alternatyvos.

LR PŪV PAV įstatymas nenustato kiek vietos alternatyvų privalomai turi būti
analizuojama, tačiau sako, kad (4 straipsnio 3 dalis) vienas iš PAV tikslų yra:
„nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį
aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje“. PAV įstatymas įpareigoja PAV
dokumentų rengėją išsamiai išnagrinėti pagrindines svarstytas alternatyvas
ir apibūdinti jų pasirinkimo priežastis. PAV ataskaitos skyriuje „1.6.2.
Nagrinėtos vietos alternatyvos ir pagrindinės pasirinkimo priežastys“ yra
išvardinti vietos pasirinkimo kriterijai:
• veikla planuojama šalia jau statomos komunalinių atliekų
mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos. Tai suteikia
galimybę įrengti specialius transporterius ir taip eliminuoti
automobilių transporto srautus į teritoriją;
• tinkamas prisijungimas prie inžinerinių tinklų: gamtinių dujų,
elektros energijos tinklų, bei Vilniaus miesto centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų;
• pritaikyta susisiekimo infrastruktūra: yra geležinkelio atšaka,
išvengiama tankiai apgyvendintų teritorijų;
• teritorija nepatenka į saugomų ar NATURA 2000 tinklo teritorijų
ribas, joje nėra kultūros paveldo vertybių;
• atliekų utilizavimo ir energijos gamybos veikla leidžiama pagal
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo ir specialiojo
šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius;
• išlaikomas koncentruotas miesto teritorinis vientisumas statant
didelius kurą deginančius įrenginius morališkai ir fiziškai pasenusių
elektrinių teritorijose.
PAV ataskaitoje vertinant išmetamų teršalų sklaidą yra įvertintos Vilniaus
mieste vyraujančios vėjų kryptys. Vietovės meteorologinius duomenis
aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimui pateikė Lietuvos
hidrometeorologijos tarnyba. Meteorologinių duomenų paketą sudaro
imtinai 2010-2014 m. laikotarpio, keturių pagrindinių meteorologinių
parametrų reikšmės kiekvienai metų valandai: aplinkos temperatūra, vėjo
greitis ir kryptis, debesuotumas. Atlikus PŪV išmetamų teršalų sklaidos
modeliavimą nustatyta, kad teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršija
leidžiamų verčių nei PŪV planuojamos naudoti žemės sklypo dalies
teritorijos ribose, nei už šių ribų.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nagrinėjamame sklype Jočionių g.13,
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Vilniuje, veiklą nuo 1984 metų vykdo UAB „Vilniaus energija“ elektrinė Nr. 3.
Šio sklypo paskirtis pagal Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius verslo, gamybos ir pramonės teritorija ir ši paskirtis nėra keičiama.
5. Toks planuojamos ūkinės veiklos atsiradimas šalia
Lazdynų mikrorajono akivaizdžiai pablogins
Lazdynų ir aplinkinių teritorijų (Neskučių, Jočionių,
Titnago ir kt. gatvių), kaip neužterštos miesto zonos
įvaizdį, todėl Lazdynų gyventojai ateityje gali turėti
praradimų dėl nekilnojamo turto nuvertinimo dėl
kaimynystės su atliekų deginimo jėgaine. PAV
ataskaitoje turi būti išnagrinėtos ir kitos
alternatyvos, kurios galėtų būti toliau nuo miesto ir
neturėtų tokios neigiamos įtakos vilniečių
gyvenimo kokybei.

Poveikį būsto kainoms įtakoja daug makroekonominių veiksnių:
ekonomikos ciklai, valiutų pasikeitimai, socialinė ir demografinė šalies raida,
realioji gyventojų perkamoji galia, būstų pasiūla, paklausa ir kt. Planuojama
kogeneracinė jėgainė atitiks griežčiausius aplinkosauginius reikalavimus,
kas savo ruožtu leis išvengti taršos į aplinką ir į miesto zoną lyginant su
galimomis alternatyviomis, siekiant priimtinomis kainomis aprūpinti
gyvenamąsias teritorijas energetiniais ištekliais ir spręsti komunalinių
atliekų utilizavimą. Įmonė planuojama pramoninės paskirties teritorijoje,
kurioje pramoninės veiklos vystymas numatytas Vilniaus miesto teritorijos
bendruoju planu, o Šilumos ūkio specialiajam plane numatyta energetinio
mazgo, Jočionių g. 13, plėtra. PŪV atsiradimas iš esmės nepakeis esamo
teritorijos naudojimo būdo ir pobūdžio, t.y. analizuojamame sklype jau
šiandieną veikia visa eilė energetinių ir kitų gamybos įmonių, statomi
atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, todėl tiesioginis
poveikis nekilnojamo turto rinkai ir kainoms yra mažai tikėtinas.

6. PAV ataskaitoje nėra nurodoma, kaip bus
užtikrintas pavojingų atliekų nepatekimas j
įrenginius. PAV ataskaita turi būti papildyta.

PAV ataskaitoje yra nurodyta, kad deginamos atliekos bus priimamos iš
atliekų MBA įrenginių, kuriuose atliekos bus išrūšiuotos. Numatoma su UAB
„VAATC“ ir galimais kitais atliekų teikėjais sudaryti sutartis, kuriose bus
nustatyti griežti reikalavimai, siekiant užtikrinti, kad pavojingos atliekos
nepatektų į PŪV įrenginius.. Į Vilniaus kogeneracinę jėgainę tiekiamų
atliekų srauto kontrolei projektavimo metu bus suprojektuoti, o statybos
metu bus sumontuoti įrenginiai.
Informacija apie sudegintas atliekas, jų kiekį ir tipą bus saugoma ir pagal
nustatytą tvarką bus teikiama atsakingoms institucijoms.

7. Planuojama ūkinė veikla yra neleistina ir
negalima, nes pats atliekų šalinimo būdas yra
žalingas ir nereikalingas. Atliekų sutvarkymui pagal
atliekų tvarkymo hierarchiją yra alternatyvūs būdai atliekų vengimas ir atliekų perdirbimas. Kadangi
jėgainėje yra numatoma deginti po MBA likusias
atliekas, tai MBA įrenginių eksploatavimas turėtų

PŪV atitinka Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane (Žin.,
2002, Nr. 40-1499, su vėlesniais pakeitimais), numatytus atliekų šalinimo
būdus ir atliekų tvarkymo hierarchiją. PŪV atitinka priešpaskutinį atliekų
tvarkymo hierarchijos etapą, kuris vadinamas „Kitoks atliekų naudojimas“.
Pagal Vilniaus regionui suprojektuotų ir šiuo metu statomų MBA technines
charakteristikas, MBA įrenginiai neapdoros atliekų taip, kad nesusidarytų
perdirbti netinkamos, energinę vertę turinčios atliekos, įskaitant kietąjį
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būti taip suorganizuotas, kad tinkamų deginimui
atliekų nebūtų ir tada tokia kenksminga
planuojama ūkinė veikla nebūtų reikalinga.
Planuojama veikla šioje vietoje neturi būti
leidžiama, o atliekų sutvarkymas turi būti
atliekamas alternatyviais būdais.

atgautąjį kurą. Nesant PŪV šios atliekos yra šalinamos sąvartynuose.
Kogeneracinėje jėgainėje šios atliekos taps panaudojamos iš jų naudingai
pagaminant energiją. Toks racionalus energetinę vertę turinčių atliekų
panaudojimas žymiai sumažina į sąvartynus patenkančių atliekų kiekius ir
atitinka žiedinės ekonomikos koncepcija, kadangi prisideda prie šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir racionalaus išteklių naudojimo.

8. PAV ataskaitoje visiškai neišnagrinėta degintinų
atliekų sudėtis. Lietuvoje yra daug naudojama
plastikinės pakuotės turinčios PVC, todėl tikėtina,
kad deginant atliekas susidarys daug chloro
junginių. Ataskaitoje nėra išnagrinėta, kad siūloma
technologija ir dūmų valymo sistema užtikrins
reikiamą dūmų išvalymą. Esant didelei chloro
koncentracijai dūmuose, turėtų būti numatyta
deginimo technologija, išlaikant pasiekiant po
kūryklos 1200oC dūmų temperatūrą, kaip yra
numatyta pavojingų atliekų deginimui. PAV
ataskaita turi būti papildyta ir patikslinta, numatant
kitą deginimo ir dūmų valymo technologiją.

PAV ataskaitoje yra nurodytos galimos PŪV įrenginiuose deginti atliekos ir
jų kodai pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymą. Prielaidos dėl degintinų
atliekų sudėties nustatytos įvertinus pirminio rūšiavimo apimtis bei
suplanuotas investicijas į pirminio rūšiavimo didinimą bei atliekų tvarkymo
užduotis, iškeltas MBA įrenginiams bei šių įrenginių technines
charakteristikas.
PAV ataskaitoje yra pateikta informacija apie numatomas įdiegti dūmų
valymo technologijas. Plastikai, turintys daugiausia chloro, bus atrenkami
pirminio rūšiavimo įrenginiuose, vėliau papildomai išrenkami MBA
įrenginiuose. Į Vilniaus kogeneracinę jėgainę pateks tik perdirbimui
netinkamos nepavojingos atliekos. PAV ataskaitoje yra pateikta informacija,
kad atliekų deginimui bus parinktas kelių pakopų dūmų valymas:
selektyvinis nekatalitinis valymas, neregeneracinis pusiau sauso valymo
įrenginys naudojantis reagentus (negesintas kalkes ir aktyviąją anglį) bei
rankoviniai filtrai. Nemažesnė nei 850-900oC degimo produktų temperatūra
užtikrins, kad degimo metu nesusidarytų chloro bei fluoro junginiai.
Degimo produktai papildomai bus valomi dūmų valymo įrenginiuose, kurie
automatiškai, priklausomai nuo teršalo koncentracijos, parenka reikiamą
absorbuojančios medžiagos kiekį. Pasirinkta atliekų deginimo technologija
ir dūmų valymo būdai atitinka griežtus ES aplinkosauginius reikalavimus ir
nustatytus geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) planuojamam
atliekų deginimui.

9. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta
pasirinkta blogai, nes komercinis interesas aiškiai
dominuoja prieš ekologiją, visuomenės sveikatos
blogėjimą ir padidėjusio mirtingumo realią
galimybę. Neatsižvelgiama, kad vakarinis miesto
pakraštys yra kupinas daugybės ekologinės taršos
šaltinių, kaip Vilniaus energijos elektrinės E-3, E-2,

PAV ataskaitoje vertinant išmetamų teršalų sklaidą yra įvertintos Vilniaus
mieste vyraujančios vėjų kryptys. Vietovės meteorologinius duomenis
aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimui pateikė Lietuvos
hidrometeorologijos tarnyba. Meteorologinių duomenų paketą sudaro
imtinai 2010-2014 m. laikotarpio, keturių pagrindinių meteorologinių
parametrų reikšmės kiekvienai metų valandai: aplinkos temperatūra, vėjo
greitis ir kryptis, debesuotumas. Atlikus PŪV išmetamų teršalų sklaidos
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Vilniaus vandenys“ ir kt. kurios veikia miesto ribose
ir išskiria daugybę nuodingų dujų, tame tarpe sieros
vandenilį. Visi teršalai iš vakarinės miesto dalies,
vyraujant pietvakarių vėjams, pasklinda po visą
miestą. Ypač teršiami, Lazdynų, Karoliniškių,
Viršuliškių, Pilaitės, Fabijoniškių, Grigiškių ir kiti
tolimesni miesto rajonai. Itin pavojingos vidutinės
frakcijos
dalelės,
sklindančios
toliau
ir
„nusodinančios“ nuodingiausius teršalus - dioksinus
ir furanus - Žirmūnų, Antakalnio ir Turniškių
apylinkėse. PAV ataskaitoje turi būti išnagrinėta
kita, poveikiu visuomenės sveikatai labiau tinkanti
vieta. Taip pat dėl šiame punkte išdėstytų
priežasčių, su PAV ataskaita viešai turi būti
supažindinti Žirmūnų, Antakalnio ir Turniškių
mikrorajonų gyventojai.

modeliavimą nustatyta, kad teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršija
leidžiamų verčių nei PŪV planuojamos naudoti žemės sklypo dalies
teritorijos ribose, nei už šių ribų
Pažymime, kad visuomenės informavimą apie parengtą PAV ataskaitą
reglamentuoja Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas,
patvirtintas LR AM 2005 m. liepos 15 d. įsakymus Nr. D1-370, su vėlesniais
pakeitimais. Remiantis šiuo aprašu informacija apie parengtą PAV ataskaitą
yra pateikta viešose informavimo priemonėse, todėl susipažinti su PAV
ataskaitą turi galimybę visų Vilniaus miesto gyvenamųjų mikrorajonų
gyventojai ir suinteresuotos grupės ar organizacijos.

10. Pagal sveikatos organizacijos duomenis (PSO) tokių gamyklų deginimo metu susidarę skilimo
produktai patys toksiškiausi - apie 64 rūšių.
Dioksinai stipriausi iš visų žmogaus sukurtų nuodų.
Švedijoje tokios gamyklos (pagal dioksino išmetimo
kiekį) tarša aplinkai prilygsta visai metalurgijos
pramonei ir autotransportui. Dėl šių priežasčių
išsivysčiusios šalys Japonija, Danija, JAV ir kitos
Vakarų šalys atsisako tokių gamyklų, o mes norime
statyti. Turbūt yra ekologiškų atliekų tvarkymo
būdų - atliekų rūšiavimas ir antrinis panaudojimas.

Paklausime pateikiamas nepagrįstas ir galimai klaidinantis teiginys dėl
išmetamų teršalų kiekio iš atliekų deginimo įrenginių Švedijoje. 1996
metais publikuotais PSO duomenimis (šaltinis: Waste incineration. 1996.
Principal advisers : Jorgen Haukohl and Torben Kristiansen (Copenhagen :
WHO
Regional
Office
for
Europe;
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/108620/1/E60822.pdf?ua=1),
Švedijoje bendra aplinkos oro teršalų emisija iš atliekų deginimo įmonių
sudarė mažiau nei 1 proc. viso išmetamo teršalų kiekio iš pramonės,
transporto ir kitų sektorių.
Švedijoje, nepaisant sudeginamo atliekų kiekio didėjimo, išmetamų teršalų
kiekis ženkliai sumažėjo. Pavyzdžiui, į aplinkos orą išmetamų sunkiųjų
metalų kiekis sumažėjo beveik 99 procentais laikotarpyje nuo 1985 iki 2007
m. Be to, bendras išmetamų dioksinų kiekis per metus, iš visų Švedijos
atliekų deginimo įrenginių, sumažėjo nuo maždaug 100 g/metus iki mažiau
nei 1 g/metus, per tą patį laikotarpį (šaltinis: www.avfallsverige.se).
Prancūzijoje 2008 m. duomenimis veikė 124 komunalinių atliekų deginimo
įrenginiai. Bendras visų atliekų deginimo įrenginių išmetamo dioksino
kiekis sudarė apie 0.37% viso dioksino kiekio Prancūzijoje išmetamo į
aplinkos orą. Prancūzijoje pagrindinis dioksino šaltinis yra individualių
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namų šildymo įrenginiai, kuriuose deginama mediena. (šaltinis:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X12002863).
Dioksinų ir furanų susidarymas priklauso nuo pakuros temperatūros, todėl
šių medžiagų emisijos būdingos individualiems namams, kuriuose
kūrenamas kietasis kuras, o pakuros temperatūra mažesnė nei 850°C.
Pažymėtina, kad planuojamoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje bus
deginamos tik energetinę vertę turinčios ir tolimesniam perdirbimui ar
antriniam panaudojimui netinkamos atliekos įskaitant KAK, kurių kita
galima šalinimo alternatyva yra tik komunalinių atliekų sąvartynas.
11. Daugelyje pasaulio šalių alternatyvų
nagrinėjimas vertinamas kaip PAV ataskaitos
pagrindas. Poveikio mastas geriausiai atsiskleidžia ir
yra objektyviai įvertinamas lyginant planuojamos
ūkinės veiklos alternatyvas. Planuojamos ūkinės
veiklos PAV vadovas, patvirtintas Aplinkos ministro,
rekomenduoja nagrinėti ne mažiau kaip 3
alternatyvas: palankiausią užsakovui, palankiausia
aplinkai ir nulinę. Dabar kaip tik ir turime atvejį, kai
užsakovas pasirenka palankiausią jam variantą dar
iki poveikio aplinkai vertinimo pradžios ir
nenagrinėja ataskaitoje kitų vietos alternatyvų. PAV
ataskaitoje privalo būti išnagrinėti visi programoje
numatyti klausimai, tarp jų - išnagrinėtų alternatyvų
analizė, nurodant jų pasirinkimo priežastis,
atsižvelgiant į geriausius gamybos būdus bei
galimą poveikį aplinkai. Ataskaitoje privalo būti
pateikiama išsami informacija apie kiekvieną, tame
tarpe ir vietos alternatyvą, įskaitant alternatyvų
analizę ir palyginimą pagal galimą jų poveikį
atskiriems aplinkos komponentams bei jų
tarpusavio sąveikai. Ataskaita turi būti taisoma iš
esmės, išsamiai nagrinėjant, realiai svarstant tiek
technologines, tiek ir vietos alternatyvas.

Poveikio aplinkai vertinimo vadovas (AM, 2009) rekomenduojama nagrinėti
ne mažiau kaip tris alternatyvas. Tai nulinė alternatyva – vertinama esama
situacija be planuojamos ūkinės veiklos, antroji – palankiausia
aplinkosauginiu požiūriu ir trečioji – užsakovo pasirinkimas. Parengtoje PAV
ataskaitoje yra išnagrinėta nulinė alternatyva, kuri apibūdina aplinkos
sąlygas bei natūralius aplinkoje vyksiančius pokyčius veiklos nevykdymo
atveju. PAV ataskaitoje taip pat yra išanalizuotos trys veiklos vystymo
alternatyvos bei įvertintas kiekvienos iš PŪV vystymo alternatyvų galimas
poveikis aplinkai. Atlikto poveikio aplinkai vertinimo rezultatai rodo, kad
neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai įgyvenus veiklą
analizuojamoje vietoje nenumatomas. Atsižvelgiant į tai, organizatorius
vietos parinkimą vertina kaip palankų PŪV vystymui.
PAV ataskaitoje yra pateikti vietos pasirinkimo kriterijai:
•
siekiant išvengti papildomos transporto sukeliamos taršos, veikla
numatoma kaip galima arčiau kuro išteklių - greta UAB „VAATC“
komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių, ko
pasėkoje būtų minimizuota tarša atliekų kurui atgabenti į nutolusią
kogeneracinės jėgainės vietą;
•
veikla numatoma esamoje energetinėje infrastruktūroje, pritaikyta
susisiekimo infrastruktūra;
•
teritorija nėra saugoma, joje nėra kultūros paveldo vertybių;
•
šio pobūdžio – atliekų utilizavimo ir energijos gamybos - veikla
numatyta pagal Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius, Vilniaus
šilumos specialiajame plane PŪV vieta numatyta kaip konkreti vieta įrengti
atliekų deginimo jėgainę.
Analizei pasirinktos PŪV vystymo alternatyvos atitinka PAV vadove
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išdėstytas metodines nuostatas ir yra palankiausios aplinkai: Vilniaus
kogeneracinė jėgainė sudegins ne tik atliekas, bet degins ir biokurą.
Palankiausia užsakovui alternatyva būtų deginti tik atliekas. Tokia
alternatyva aplinkosauginiu požiūriu yra mažiau patraukli, nes atliekos
turėtų būtų gabenamos ir kitų Lietuvos regionų į Vilniaus miestą. Šiuo metu
Vilniaus miestui reikalinga šiluma yra gaminama įrenginiuose,
naudojančiuose gamtines dujas arba kitą iškastinį kurą. Ši alternatyva
atspindi esamą situaciją bei galimus aplinkos pokyčius planuojamos ūkinės
veiklos nevykdymo atveju ir nagrinėjama kaip nulinė alternatyva.
12. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje tarsi
pamiršta, jog Lietuvoje vyraujantys vėjai pietvakarių krypties. Ne išimtis ir Vilnius. Todėl
planuojama vieta, esanti pavėjui, komunalinių
atliekų deginimo įmonei yra netinkama. Tokiu būdu
pusei miesto būtų nešami teršalai, vasarą galintys
prisidėti ir prie smogo efekto susidarymo mieste.
Užterštoje aplinkoje gyvenantys žmonės dažniau
serga negu mažai užterštų vietovių gyventojai. Itin
pavojingas užterštas atmosferos oras - teršalai
skatina viršutinių kvėpavimo takų, alergines ligas,
piktybinių navikų atsiradimą, daugėja moterų su
nėštumo patologija, apsigimusių kūdikių. Vilniaus
Visuomenės
sveikatos
centro
duomenimis
Savanorių
prospekto
rajone
suaugusių
sergamumas vėžiu 1,7 karto, vaikų sergamumas
viršutinių kvėpavimo takų ligomis - 1,1 karto,
suaugusiųjų sergamumas viršutinių kvėpavimo
takų ligomis - 1,15 karto didesnis negu Antakalnio
rajono gyventojų. Gyventojų sergamumo lėtinėmis
kvėpavimo takų ligomis santykis Savanorių
prospekto, Lazdynų ir Antakalnio rajonuose yra
4,4:1,9:1,3.

PAV ataskaitoje modeliuojant oro taršalų sklaidą yra atsižvelgta į
vyraujančias vėjo kryptis Vilniaus mieste.
Vietovės meteorologinius duomenis aplinkos oro teršalų sklaidos
modeliavimui
pateikė
Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnyba.
Meteorologinių duomenų paketą sudaro imtinai 2010-2014 m. laikotarpio,
keturių pagrindinių meteorologinių parametrų reikšmės kiekvienai metų
valandai: aplinkos temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, debesuotumas. PŪV
išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas atliktas įvertinus faktinę vėjų
kryptį Vilniaus mieste ir nustatyta, kad teršalų koncentracijos aplinkos ore
neviršija leidžiamų verčių nei PŪV planuojamos naudoti žemės sklypo
dalies teritorijos ribose, nei už jos ribų.
PAV ataskaitos skyriuje „4.9. Visuomenės sveikata“ yra pateikta informacija
apie esamą Vilniaus miesto gyventojų sveikatos būklę, sergamumo
rodiklius bei jų kitimo tendencijas (punktas 4.9.3).

13. PAV ataskaitoje nepateikti jokie paaiškinimai ir
garantijos kaip bus tvarkomi ir kur utilizuojami
pavojingi lakieji pelenai po dūmų valymo.

PAV ataskaitoje, skyriuje „3. Atliekos“, yra numatyta, kad visos įmonės
veikloje susidarančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų
tvarkymo įstatymu (1998-06-16 Nr. VIII-787, aktuali redakcija paskelbta TAR
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Ataskaitoje turi būti pateikti reikiami įrodymai, kad
šios pavojingos atliekos bus tinkamai sutvarkomos.
Ataskaita turi būti papildyta.

2014-04-29, i.k. 2014-04870); Atliekų tvarkymo taisyklėmis (nauja redakcija,
patvirtinta 2011 m. gegužės 3 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-368;
Žin., 2011, Nr. 57-2721; su vėlesniais pakeitimais) bei Atliekų deginimo
aplinkosauginiais reikalavimais (LR aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31
d. įsakymu Nr. 699 patvirtinti „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių
reikalavimų patvirtinimo", Žin., 2003 Nr.31-1290; 2010 Nr.121-6185 su
vėlesniais pakeitimais).
PAV ataskaitoje yra numatyta, kad visos susidarančios pavojingos atliekos,
taip pat ir lakieji pelenai po dūmų valymo, laikinai bus saugomos uždarose
patalpose, taip išvengiant neigiamų klimatinių sąlygų poveikio, iki
perdavimo licencijuotoms pavojingų atliekų tvarkymo įmonėms.
Šios pavojingos atliekos bus pakraunamos į specialų autotransportą/ar bus
pakuojamos taip, kad nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai,
laikinai saugomos iki perdavimo licencijuotoms pavojingų atliekų tvarkymo
įmonėms. Pavojingos atliekos bus vežamos iki licencijuotų pavojingų
atliekų tvarkymo įrenginių pagal pavojingų atliekų vežimo reikalavimus
nustatytus 2011 m. gegužės 3 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-368
(Žin., 2011, Nr. 57-2721; su vėlesniais pakeitimais) patvirtintose atliekų
tvarkymo taisyklėse.

14. Lietuvos energetikos instituto mokslininkai,
remdamiesi ilgalaike patirtimi, mokslinės- techninės
literatūros šaltinių analize bei žiniomis apie kitų
pasaulio šalių patirtį nurodo, kad, jei deginant
atliekas deginimo kameroje temperatūra būna
žemesnė nei 1300-1500oC, iš chlororganinių atliekų
susidaro tokios toksinės medžiagos kaip dioksinai,
furanai ir kt., kurios daug nuodingesnės už pirminį
produktą. Didžiausia dioksinu koncentracija buvo
aptikta buitinių atliekų iš šiukšlių deginimo fabrikų
išmetamose dūmuose. Iš aptiktų 135 dioksinu ir 75
furanų rūšių - 17 labai nuodingi. Jų leistina norma
tik 0,1 ng/m3). Parengtoje PAV ataskaitoje teigiama,
kad deginimas bus vykdomas tik 850oC
temperatūroje. Deginimo technologija turėtų būti
pakeista. PAV ataskaitą būtina koreguoti.

PAV ataskaitoje (skyrius „2.1. Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje numatomų
naudoti technologinių procesų aprašymas“ yra nurodyta, kad
analizuojamos deginimo technologijos atveju pakuroje bus palaikoma
nemažesnė kaip 850o C temperatūra ir degimo produktai šioje
temperatūroje išbus nemažiau kaip 2 sekundes, kas atitinka geriausiai
prieinamus gamybos būdus (GPGB) šių atliekų deginimui. Reali darbinė
temperatūra sieks 900-1000o C. Esant nurodytoms temperatūroms tokios
toksinės medžiagos kaip dioksinai ir furanai nesusidaro, jų koncentracijos
neviršys nustatytų leistinų ribų.
Teršalų
susidarymo
minimizavimui
deginimo
procesas
bus
kontroliuojamas. Papildomai bus įrengti gamtinių dujų degikliai, kurie
užtikrins nemažesnę nei 850o C temperatūrą kiekvienu laiko momentu, jei
keičiantis kuro sudėčiai ji mažės. Taip pat numatomas nuolatinis
technologinio proceso monitoringas, kuris leis nuolat stebėti degimo
proceso eigą, temperatūrą ir slėgius degimo kameroje.
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15. Pagal „Green Peace“ duomenis apie atliekų
deginimo gamyklų eksploatavimo poveikį žmonių
sveikatai ES šalyse - 44% padidėjo minkštųjų
audinių sarkomos (odos vėžio) ir 27% limfomos
atvejų, 6,7 kartus padidėjo tikimybė mirčių nuo
plaučių vėžio, 37% padidėjo mirtingumas nuo
kepenų vėžio , 2 kartus padidėjo tikimybė mirčių
nuo vėžinių susirgimų, tarp vaikų - respiratorinių
susirgimų simptomų padidėjimas, tame tarpe,
kreipimųsi į medicinos įstaigas dėl plaučių ligų,
nesibaigiančio kosulio ir bronchito, padidėjo vaikų
gimstamumas su įgimtomis anomalijomis, 1,26
karto padidėjo išsigimimų tikimybė, padidėjęs
skaičius vaikų su įgimtu žvairumu. Esant tokiam
baisiam atliekų deginimo poveikiui žmonių
sveikatai, planuojama ūkinė veikla privalo būti
uždrausta.

Siekiant šiuos duomenis panaudoti PŪV poveikio žmonių sveikatai analizei
ir prognozei, reikėtų susipažinti su visa tiriamąja medžiaga, iš kurios buvo
padarytos tokios išvados. Reikėtų įvertinti šių duomenų rinkimo ir
vertinimo metodiką, kaip buvo pasirinktos tiriamosios žmonių grupės, kiek
žmonių buvo tiriama, kokiais atstumais gyvenančių nuo tokios įmonės, kaip
ilgai, t.y. kiek metų vyko tyrimas, kaip buvo identifikuota, kad būtent nuo
gamyklos veiksnių, o ne nuo šių žmonių kitų aplinkų, pvz. darbo aplinkos, ar
nuo gyvenimo būdo, pvz. rūkymo, neteisingos mitybos, nepakankamo
fizinio krūvio, ar nuo kitų aplinkos veiksnių, pvz. transporto,
elektromagnetinių laukų (aplinkos elektromagnetinio smogo buityje,
darbe, kuris vis didėja) ir pan., ar gyventojų sveikatos tyrimai toje vietovėje
buvo atlikti iki gamyklos veiklos pradžios, ar buvo vykdomas gamyklos
taršos monitoringas, ar buvo nustatomi taršos veiksnių normatyvinių
dydžių viršijimai ir t.t.
Nurodytų onkologinių susirgimų atsiradimas yra sąlyginai gana ilgas. Tam,
kad dėl priežasties (taršos) išsivystytų pasekmė (onkologinis susirgimas) turi
praeiti keli, kartais ir keliasdešimt metų. Taršos poveikio onkologinio
sergamumo padidėjimui išvados galėtų būti daromos tik iš ilgamečių
tyrimų, atmetant visą eilę kitų galimų padidėjusio sergamumo priežasčių.
Todėl reikėtų įvertinti ar minėti tyrimai nebuvo daryti prie senų gamyklų su
nepakankamomis taršos valdymo technologijomis bei taršos kontrole. Taip
pat yra publikuota mokslinių straipsnių, kuriuose teigiama, kad šiuolaikinės
atliekų deginimo technologijos leidžia minimizuoti galimą poveikį aplinkai:
Ragazzi M., Tirler W. et al. 2013. Management of atmospheric pollutants
from waste incineration processes: The case of Bozen. Waste Management
& Research
0(0) 1–6; Science for Environment Policy": European Commission DG
Environment News Alert Service, edited by SCU, The University of the West
of England, Bristol.

16. Užsakovo interneto puslapyje deklaruojama
vertybė: „palaikome bei skatiname verslo ir
visuomenės
bendradarbiavimą,
grindžiamą
bendrais darnaus vystymosi interesais, siekiame
užtikrinti ilgalaikę verslo ir visuomenės pažangą,
prisidedame prie visuomenės socialinės raidos ir

PAV ataskaita parengta vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965, su vėlesniais
pakeitimais) ir 2005 m. gruodžio 23 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-636
patvirtintais „Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo
nuostatais“ (Žin., 2006, Nr. 6-225, su vėlesniais pakeitimais). Atsižvelgiant į
veiklos pobūdį, analizuojamos vietovės specifiką ir aplinkos jautrumą yra
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gerovės kūrimo, atsiskaitome visuomenei už savo
vykdomas veiklas“ neatitinka tikrovės. PAV
ataskaitos ir jos priedų apimtis yra milžiniška - 585
puslapiai, kas yra praktiškai neįmanomas kiekis
visuomenės atstovams susipažinti su medžiaga per
10 darbo dienų. Norint vieną kartą perskaityti PAV
ataskaitą, reiktų perskaityti mažiausiai 58 puslapius
per dieną, jau nekalbant apie tai, kad ataskaita
parašyta sunkiai suprantama technine kalba.
Susidaro įspūdis, kad ši ataskaita yra ne
deklaruojamų vertybių, o verslo ir visuomenės
dialogo sabotažo pavyzdys.

įvertintas galimas reikšmingas poveikis įvairiems aplinkos komponentams.
Vienas iš pagrindinių PAV ataskaitos rengimo tikslų – pateikti išsamią
informaciją apie PŪV bei jos galimą poveikį PAV subjektams bei atsakingai
institucijai, kuri priims sprendimą dėl veiklos leistinumo. Norėtume
pažymėti, kad viešinant PAV procesą ir rezultatus buvo vadovautasi
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo PŪV poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprašu bei organizuotos papildomos PAV eigos pristatymo
visuomenei procedūros. Siekiant kuo išsamiau supažindinti visuomenę su
poveikio aplinkai vertinimo procesu ir rezultatais „Lietuvos energija“, UAB
jau PAV programos rengimo etape surengė 6-is susitikimus su visuomene:
kuriuose buvo supažindinama su Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto
atsiradimo pagrindais, išklausoma visuomenės atstovų nuomonė dėl
jėgainės techninių savybių bei galimo poveikio aplinkai. PAV ataskaitos
rengimo etape, prieš oficialų PAV ataskaitos viešą pristatymą, buvo
organizuoti keturi analogiški susitikimai su visuomene. Jų metu visuomenei
buvo pristatyta PAV rengimo eiga, pirmieji vertinimo rezultatai, išklausytos
visuomenės pastabos ir siūlymai.

17. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome
pakoreguoti PAV ataskaitą, o taip pat persvarstyti
statomos Jėgainės vietos ir technologijų
tinkamumą (PAV nagrinėjamos technologijos yra
pasenusios ir tokių technologijų nebenaudoja
naujai statomos jėgainės), turint galvoje, kad ši
Jėgainė mieste stovės dešimtmečius. Naujai
pateiktos PAV ataskaitos supažindinimui su
visuomene prašome skirti mažiausiai 30 dienų. Taip
pat prašome su PAV ataskaita viešai turi būti
supažindinti Žirmūnų, Antakalnio ir Turniškių
mikrorajonų gyventojus.

PŪV numatomos taikyti geriausios prieinamos technologijos, kurios
taikomos veikiančiose ir statomose analogiškose atliekų ir biokuro
deginimo įmonėse visame pasaulyje. Viena iš analogiškų įmonių nuo 2013
metų veikia Klaipėdoje. PAV ataskaitoje taip pat yra įvertinta, kad PŪV
atitinka geriausiems prieinamiems gamybos būdams.
Visuomenė supažindinama su PAV ataskaita vadovaujantis Visuomenės
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos aprašu (Žin., 2005, Nr. 93-3472, su vėlesniais
pakeitimais), kuris numato galimybę susipažinti su PAV ataskaita ir pateikti
pasiūlymus bei pastabas PAV klausimais 10 darbo dienų terminą iki viešo
pristatymo ir 10 darbo dienų po viešo pristatymo. Informacija apie
parengtą PAV ataskaitą yra pateikta viešose informavimo priemonėse,
todėl susipažinti su PAV ataskaitą turi galimybę visi Vilniaus miesto
gyventojai ir suinteresuotos grupės ar organizacijos.

Raštu (el. paštu) 2015-06-02 pateikė pastebėjimus ir
paklausimus:
1. Ar Vilniui reikalinga perteklinė šilumos gamybos
galia, kai šiandien yra 2217,662MW, tame skaičiuje

Klausimas nepatenka į Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai
vertinimo ribas. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad esami pagrindiniai
Vilniaus miesto šilumos gamybos šaltiniai pritaikyti dujų ir/ar skysto kuro
deginimui, jų darbo resursas stipriai išnaudotas.
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145 MW biokurą deginamų katilinių. Tikslinga
esamus šilumos gamybos šaltinius rekonstruoti,
sutaupant investicijas.

Rekonstruotų įrenginių efektyvumas ir darbo resursas bus mažesnis nei
naujų įrenginių, atskirais atvejais rekonstrukcija iš vis neįmanoma, o
rekonstrukcijos kaina tokia pati ar didesnė nei naujų įrenginių statyba. Prie
esamų elektrinių nėra nei pakankamai teritorijos, nei infrastruktūros
biokuro ūkiui įrengti.

2. Ataskaitos lentelėje 4.7.10 pateikti klaidingi
Vilniaus m. IT šilumos gamybos šaltiniai duomenys
ir nepažymėta TE-2 rekonstruotas BKZ-50 garo
katilas deginti biokurą 60MW galios ir dūmų
kondensacinis ekonomaizeris 9-12MW galios. Pvz.:
RK-7 įrengta du vandens šildymo katilai PTVM-30
(2×30=60Gcal arba 69,78MW) ir du garo katilai
DKVR-10/13 (2×10=20t/h arba 16,28MW). Bendroji
galia yra 86,06 MW, o ne 81,4MW.
RK-8 įrengta trys vandens šildymo katilai KVGM-100
(3×100 =300Gcalarba 348,9MW) ir du PTVM-30
(2×50=100Gcal arba 116,3MW) bei du garo katilai
DKVR-20/13 (2×20=40 t/h arba 32,56MW). Bendroji
galia yra 497,76MW, o ne 261MW. Šilumos gamybos
šaltinių bendra galia Vilniuje yra pusantro karto
didesnė nei miesto poreikis piko metu.

Atkreiptinas dėmesys, kad PAV ataskaitos 4.7.10 lentelėje nurodyti skaičiai
parodo ne objekto instaliuotą galią, bet objekto galimą atiduoti į Vilniaus
miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklus galią. T.y., duomenys neapima
užkonservuotų įrenginių. Šie duomenys yra gauti iš Energetikos
ministerijos ir kitų oficialių šaltinių. Pavyzdžiui, PAV ataskaitoje nurodyta
katilinės RK-8 galia (261MW) yra Aplinkos apsaugos agentūrai 2013 m.
deklaruota katilinės galia, kuri yra nurodyta ir Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidime, tuo tarpu pastaboje nurodyta galia apima
ir užkonservuotus įrenginius. Minėtoje lentelėje nurodyta UAB „Vilniaus
energija“ elektrinės Nr. 2 TE-2 maksimali į integruotą šilumos tiekimo tinklą
galima patiekti šiluminė galia apima ir biokuro katilo galią.

3. Ataskaitoje prielaidų skaičiavimams ir išvadoms
yra naudojami 2013 m rodikliai. 2013 m
naudojamoms gamtinėms dujoms buvo sumažinta
kaina 20%. Todėl šilumos kaina sumažėjo net
nepradėjus vystyti šio projekto. Tikslinga projekto
prielaidas tikslinti remiantis 2015 m rodikliais.

PŪV įgyvendina Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų
programos (toliau – Programa) (Žin., 2015, Nr. 2015-04339) tikslus, todėl
alternatyvų poveikis nagrinėjamas atsižvelgiantį Programoje nustatytą
vertinimo kriterijų (1 priedas, R-1-1 „Šilumos kainų sumažėjimas, palyginti
su 2013 metais (procentais)“).

4. Ataskaitoje neatsižvelgta į gyvenamųjų
daugiabučių namų renovaciją, kuri ženkliai
sumažins šilumos suvartojimą ir ES energijos
vartojimo efektyvumo direktyvą Lietuvoje. Todėl
tikslinga naudoti 2014/2015m šildymo sezono
šilumos poreikį.

Paaiškiname, kad šilumos kainos mažinimo potencialo vertinimas atliktas
priimant 2013 metų Vilniaus miesto šilumos energijos poreikio kitimo
kreivę metų bėgyje, o šiluminės energijos poreikis priimtas pagal 2018 m.
prognozuojamą poreikį. 2018 m. vertinimui pasirinkti kaip PŪV pradžios
metai. 2013 m. CŠT šilumos energijos poreikio galios kitimo grafikas
naudojamas tam, kad objektyviai įvertinti CŠT poreikio svyravimo įtaką
Vilniaus kogeneracinės jėgainės darbui. Tačiau, vertinant konkrečius metus,
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2013 m. kitimo/svyravimo tendencijos proporcingai pritaikomos
atitinkamų metų faktiniam/prognozuojamam CŠT sistemos poreikiui
(MWh). PAV ataskaita papildyta detalesniu naudotų prielaidų paaiškinimu
(punktas „4.7.2. Galimas PŪV poveikis ekonominėms sąlygoms, darbo
rinkai, investicijoms, šilumos kainos kitimo tendencijos“). Atkreipiame
dėmesį, kad 2014/2015 metų šildymo sezonas nėra tinkamas vertinimui,
kadangi 2014/2015 metų šildymo sezonas buvo neįprastai šiltas, dėl ko
neatspindi realaus Vilniaus miesto šilumos suvartojimo. Taip pat 2014
metais Vilniuje modernizuoti apie 30 daugiabučių namų (pagal Vilniaus
miesto savivaldybės internetiniame puslapyje teikiamą informaciją,
www.vilnius.lt) iš apie 6000 daugiabučių, todėl šilumos suvartojimo
sumažėjimas dėl modernizacijos įtakos yra nykstamai mažas. Tais pačiais
metais Vilniaus mieste buvo pastatyta panašiai tiek pat naujų daugiabučių
namų, todėl bendras šilumos suvartojimo balansas išliko panašus.
Taip pat pažymėtina, kad tam, kad CŠT poreikio mažėjimas turėtų poveikį
PŪV, jis turėtų būti labai ženklus, kadangi gyvenamųjų daugiabučių namų
renovacija galėtų turėti didžiausią įtaką šildymo sezono poreikiui, o tiek
PŪV vystymo alternatyvos Nr. 2, tiek Nr. 3 atveju planuojama šiluminė galia
nesiekia nei pusės maksimalaus šildymo sezono poreikio, t.y. esant
maksimaliam šilumos poreikiui artimam 1000 MW, nagrinėjama PŪV
sudarys mažiau nei 30% šios galios.
5. Netikslinga statyti biokuro kogeneracinę jėgainę
ir neefektyviai panaudoti investicijas. Būtina
rekonstruoti TE-3 vieną bloką deginti biokurą,
panaudojant jau esamas inžinerines sistemas,
cheminį vandens paruošimo cechą su visa įranga ir
t.t. Sutaupytume apie 30% investicinių lėšų ir
šilumos kaina sumažėtų apie 35%.

PAV ataskaitoje yra išnagrinėta papildoma alternatyva prie PŪV vystymo
alternatyvos Nr. 2, analizuojanti galimybę panaudoti esamą TE-3
infrastruktūrą: garo turbiną, vandens paruošimo ūkį ir kt.
Esamų energetinių katilų pritaikytų deginti gamtines dujas ir (ar) mazutą
rekonstrukcija yra ne šio PAV objektas. PŪV vykdytojas, remdamasis atliktų
tyrimų rezultatais ir užsienio ekspertų patirtimi ir vertinimais, kad esamo
katilo pilna rekonstrukcija pritaikant biokuro deginimui yra techniškai ir
ekonomiškai netikslinga priėmė sprendimą šiame etape šio sprendinio
nenagrinėti. Todėl TE-3 esamų energetinių katilų rekonstrukcija pritaikant
biokuro deginimui nėra šio PAV objektas.

6. Ataskaitoje neįvertinta iš SGD terminalo
privalomo dujų pirkimo didesne dujų kaina nei iš
Gazpromo.

PAV ataskaitoje analizuojama planuojamos ūkinės veiklos – Vilniaus
kogeneracinės jėgainės – galimas poveikis aplinkai. Iš SGD terminalo
perkamų dujų kaina nėra susijusi su PŪV poveikiu aplinkai.
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7. Kodėl atliekų ir biokuro kogeneracinių jėgainių
degimo produktai –dūmai sujungti dūmtakiais į
vieną 80m aukščio dūmtraukį.

PAV ataskaitoje patikslinta informacija, kad dūmai į aplinkos orą bus
išmetami per kaminą su dviem atskirais dūmtakiais (įdėklais) (skyrius „4.2.
Aplinkos oras“, punktas 4.2.3.1).

8. Kokia Vilkpėdės aplinkos tarša šiuo metu, kaip
žinome jinai viršija normą. Projektuojamos
kogeneracinės jėgainės ir naudojamas transportas
padidins taršos kiekį.

PAV ataskaitoje, skyriuje „4.2. Aplinkos oras“, yra įvertinta galima tarša iš
planuojamos įmonės stacionarių ir mobilių (t.y. transportas) taršos šaltinių.
Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos matematinį modeliavimą, įvertinus
esamus ir planuojamus teršalų išmetimo šaltinius nustatyta, kad tarša
nesiekia nustatytų ribinių verčių, todėl neigiamo poveikio nei gretimoje
aplinkoje, nei Vilkpėdės ar kituose rajonuose gyvenantiems gyventojams
nenumatoma.

9. Suprojektuotas dūmtraukis yra per mažo aukščio,
tam reikalinga pateikti dūmtraukio skaičiavimus.

PAV nustatytas minimalus dūmtraukio aukštis - 80 m, kuriam esant poveikis
aplinkai neviršija nustatytų ribinių verčių.
Techninio projekto rengimo metu kamino aukštis gali būti tikslinamas, bet
jis bus nežemesnis nei 80 metrų. Pažymėtina, kad planuojamos Vilniaus
kogeneracinė jėgainės kaminas numatomas didesnis už šiuo metu
Klaipėdoje veikiančios atliekas naudojančios jėgainės kaminą bei UAB
Reenergy planuotos atliekų deginimo įmonės, numačiusios naudoti iki 250
000 t per metus atliekų, numatytą kamino aukštį.

10. Kodėl ataskaitoje neįvertinta biokuro tikrinimas
radioaktyvumui.

PAV ataskaitoje yra pateikta informacija, kad į įmonę pristatomos atliekos,
biokuras ir kitas kuras bus tikrinamas radioaktyvumui. Siekiant tiksliai
įvertinti atvežto kuro kiekį, atvažiuojantis ir išvažiuojantis iš jėgainės
teritorijos transportas bus registruojamas ir sveriamas. Prie svarstyklių bus
įrengti radioaktyvių medžiagų detektoriai (PAV ataskaitos punktas „2.1.
Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje numatomų naudoti technologinių
procesų aprašymas“).

11. Kodėl ataskaitos Avarinės situacijoje nėra
įvertinta gyvenamieji rajonai Bukčiai, Lazdynai,
Karoliniškės, Pilaitė ir Vilkpėdė.

Avarinių situacijų rizikos analizė planuojamai ūkinei veiklai nagrinėjama
vadovaujantis “Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo
rekomendacijomis” rekomendacijos R 41-02, patvirtintos LR aplinkos
ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367, „Informaciniai pranešimai“,
2002 Nr. 61-297. Galimų avarijų pavojaus ir rizikos veiksnių nustatymo metu
reikšmingi rizikos veiksniai nustatyti tik įmonės personalui, įmonės
nuosavybei ir gamtai. Aplinkiniai gyventojai nepatenka į reikšmingų rizikos
faktorių išplitimo arealą. Visais atvejais nustatyta rizika yra priimtina arba
priimtina kaip neišvengiama. Nepriimtinos rizikos atvejų vadovaujantis

14

Eil.
Nr.

Suinteresuotos visuomenės atstovo
vardas, pavardė (pavadinimas) ir
adresas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų argumentuotas įvertinimas

minėtomis rekomendacijomis nenustatyta. Pramoninės rizikos požiūriu
planuojama Vilniaus kogeneracinės jėgainė yra saugi, avarinių situacijų
atvejais jos poveikis aplinkai ir žmonėms neviršija ribinio, jeigu projekto
rengimo ir eksploatacijos metu laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių
eksploatacijos įstatyme numatytų nuostatų, slėginių indų eksploatavimo
reglamentų ir elektros energijos įrenginių eksploatavimo taisyklių.
12. Kodėl ataskaitoje nėra nagrinėta taršos veiksnys
dėl visuomenės sveikatos saugos gyvenamųjų
rajonų Bukčiai, Lazdynai, Karoliniškės, Pilaitė ir
Vilkpėdė.

Galimas poveikis visuomenės sveikatai yra išanalizuotas PAV ataskaitos
skyriuje „4.9. Visuomenės sveikata“. Atlikus Vilniaus kogeneracinės jėgainės
įtakojamo triukšmo, aplinkos oro taršos, kvapų prognozuojamos sklaidos
įvertinimą (4.9.4.1-4.9.4.3 punktai) nustatyta, kad abiem PŪV vystymo
alternatyvų atvejais ties PŪV planuojamo naudoti žemės sklypo dalies
teritorijos riba ar už jos ribų nei vienas nagrinėjamas taršos veiksnys
neviršija visuomenės sveikatos saugos ir kitais norminiais teisės aktais
reglamentuojamų didžiausių leidžiamų ribinių dydžių.

13. Kodėl atliktame darbe neįvertinta kogeneracinių
jėgainių aplinkos oro tarša gyvenamiesiems
rajonams Bukčiams, Lazdynams, Karoliniškėms,
Pilaitei ir Vilkpėdei, o tik veiklos vystymo teritorijos
riboje.

PAV ataskaitoje yra įvertintas galimas poveikis ne tik PŪV planuojamo
naudoti žemės sklypo dalies teritorijoje, bet ir gretimoje aplinkoje. Aplinkos
oro tarša vertinta 4,6 km spinduliu aplink PŪV kaminą. Vertinant galimas
teršalų emisijas į aplinkos orą ribinių verčių viršijimų nenustatyta nei PŪV
planuojamo naudoti žemės sklypo dalies teritorijoje, nei už jos ribų ar
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje. Tolimesniuose rajonuose
aptinkamos už fonines vertes mažesnės vertinamų medžiagų
koncentracijos.

14. Ataskaitoje nurodoma, kad vadovautasi
neegzistuojančiu įstatymu – Potencialiai pavojingų
įrenginių eksploatavimo įstatymu.

PAV ataskaitoje ištaisyta techninė klaida. Vertinant galimą veiklos riziką
vadovaujamasi LR Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu
(1996 m. gegužės 2 d. Nr. I-1324; Žin., 1996, Nr. 46-1116; su vėlesniais
pakeitimais).

Įvertinus aukščiau pateiktoms pastaboms ir
paklausimams būtina atliktą darbą patikslinti bei
pateikti visuomenes susipažinimui.

Remiantis LR PŪV poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (9 straipsnio 3
punktas) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu (IV dalies 34
punktas) (patvirtintas LR AM 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370, su
vėlesniais pakeitimas) PAV ataskaita, patikslinta pagal visuomenės pastabas
ir pasiūlymus, yra pateikta derinti poveikio aplinkai vertinimo subjektams.
Patikslinta ataskaita bus patalpinta PŪV organizatoriaus internetinėje
svetainėje www.kogen.lt.
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UAB „Reenergy“ Smolensko g. 12,
LT-03201 Vilnius
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Pasiūlymai pateikti raštu (el. paštu) 2015-06-03:
Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai
vertinimo (toliau - PAV) ataskaitoje, pateiktoje
viešinimui http://www.kogen.lt/ tinklalapyje 2015
m. gegužės 20 d., skyriuje 1.4 Kuro ir energijos
vartojimas, nurodyta, kad Vilniaus kogeneracinės
jėgainės atliekas deginančiame įrenginyje bus
deginama:
atliekos - t.y. po MBA įrenginių atlikusios,
netinkamos perdirbti, energetinę vertę turinčios
nepavojingos komunalinės atliekos, įskaitant kietąjį
atgautąjį kurą (KAK) (angį. Refuse-Derived Fuel
(RDF) arba Solid Recovered Fuel/Specified
Recovered Fuel (SRF);
biokuras - t.y. iš miškų ūkio ir susijusios pramonės
šakų žaliavų, atliekų ir liekanų pagaminti kietieji
produktai, skiedros, medienos atliekos, miško
kirtimo atliekos, pjuvenos, granulės. Biokuras
naudojamas atliekų homogenizavimui ir atliekų
deginimo proceso stabilizavimui;
Atkreipiame dėmesį, kad tokio tipo įrenginyje
galėtų būti deginamos ne tik komunalinės, bet ir
kitos nepavojingos atliekos, kurios savo pobūdžiu ir
sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

PAV ataskaitos punktas „1.4. Kuro ir energijos vartojimas“ papildytas
nurodant, kad planuojamoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje numatoma
galimybė deginimui naudoti komercinių, pramoninių, gamybos institucijų
nepavojingas atliekas, kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į
buitines atliekas. Analogiškai yra patikslintas PAV ataskaitos skyriaus „3.
Atliekos“ punktas „3.1. Atliekų deginimas“ papildant netinkamų perdirbti
nepavojingų atliekų preliminarų sąrašą, pateiktą 3.1.2 lentelėje.

Siūlome atitinkamai papildyti PAV ataskaitą,
patikslinant deginamų atliekų apibrėžimus pagal
Atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo
taisyklėse bei Atliekų deginimo aplinkosauginiuose
reikalavimuose nustatytas sąvokas įtraukiant
komercines, pramonines, institucijų atliekas, kurios
savo pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitines
atliekas.

PAV ataskaita papildyta (punktas 1.4 ir skyrius 3) patikslinant degintinų
atliekų apibrėžimus pagal Atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo
taisyklėse bei Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose
nustatytas sąvokas, įtraukiant komercines, pramonines, institucijų atliekas,
kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

Raštu (el. paštu) 2015-06-03 Nr. 001-38 teikė
pastabas:
1.
Ataskaitoje yra nurodoma, kad Jėgainėje

PAV ataskaitoje nurodyta, kad abiejų PŪV vystymo alternatyvų atveju bus
projektuojamas atliekų deginimo įrenginys. Planuojamo atliekų deginimo
įrenginio teršalų emisijos atitiks LR aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31
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įrengiamas atliekas deginantis įrenginys ir biokurą
deginantis įrenginys - du atskiri įrenginiai, tuo pačiu
atskiroms dalims (įrenginiams) nustatomi ir į
aplinkos orą išmetamų teršalų normatyvai.
Ataskaitoje taip pat kelis kartus yra akcentuojama,
kad įrengiamas atliekas deginantis įrenginys ir
remiamasi tiek Europos parlamento ir tarybos
direktyvoje 2010/75/ES, tiek ir LR aplinkos ministro
2002 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. 699 „Dėl atliekų
deginimo
aplinkosauginių
reikalavimų
patvirtinimo"
pateikiama
atliekų
deginimo
įrenginio sąvoka:
„40. atliekų deginimo įrenginys - stacionarus arba
mobilus techninis vienetas ir įrenginys, skirtas
atliekoms
termiškai
apdoroti
naudojant
pagaminamą šilumą ar jos nenaudojant, kai
terminis apdorojimas apima deginimą oksiduojant
atliekas ir kitus terminius procesus, pvz., pirolizę,
dujofikavimą arba plazminius procesus, jei tokio
apdorojimo metu susidariusios medžiagos po to yra
sudeginamos;"
Tačiau Ataskaitoje nurodoma, kad Jėgainė statoma
su tikslu gaminti energiją (šilumą ir elektros
energiją), šilumą tiekiant į Vilniaus miesto
centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, o elektros
energiją - į nacionalinį elektros energijos tiekimo
tinklą (pvz. Ataskaitos 21, 27, 254, 308 psl.). Tuo
pačiu Ataskaitoje nurodoma, kad kartu su
atliekomis bus deginamas ir biokuras (tame
pačiame deginimo įrenginyje) (pvz. Ataskaitos 2324 psl.). Atliekas ir vien tik biokurą deginantys
įrenginiai savo degimo produktus išmeta per vieną
bendrą kaminą sudarydami vieną deginimo
įrenginį. Toks (atliekas ir biokurą) deginantis
įrenginys, kurio tikslas yra gaminti energiją,
vadovaujantis Europos parlamento ir tarybos

d. įsakymu Nr. 699 patvirtintuose „Atliekų deginimo aplinkosauginių
reikalavimuose“ (Žin., 2003, Nr. 31-1290, su vėlesniais pakeitimais), į kuriuos
perkelti 2010/75/ES “Dėl pramoninių išmetamų teršalų” reikalavimai,
nustatytas ribines vertes. PAV ataskaitoje yra pritaikyti griežtesni aplinkos
oro taršos normatyvai.
PAV ataskaitoje patikslinta informacija apie tai, kad PŪV vystymo
alternatyvos Nr. 2 atveju dūmai į aplinkos orą bus išmetami per kaminą su
dviem atskirais dūmtakiais (skyrius „4.2. Aplinkos oras“, punktas 4.2.3.1).
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direktyvoje 2010/75/ES, tiek ir LR aplinkos ministro
2002 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. 699 „Dėl atliekų
deginimo
aplinkosauginių
reikalavimų
patvirtinimo" įvardinamas kaip bendro deginimo
įrenginys:
„41. bendro atliekų deginimo įrenginys stacionarus arba mobilus techninis vienetas, kurio
pagrindinis tikslas - energijos arba materialių
produktų gamyba ir kuris naudoja atliekas kaip
įprastinį arba kaip papildomą kurą, arba kuriame
atliekos yra termiškai apdorojamos tam, kad būtų
pašalintos, deginant, kai oksiduojamos atliekos, ir
atliekant kitus terminius procesus, pavyzdžiui,
pirolizę, dujofikavimą arba plazminius procesus, jei
tokio apdorojimo metu susidariusios medžiagos po
to yra sudeginamos;".
Tokiam
įrenginiui
taikomi
specialūs
aplinkosauginiai
reikalavimai
apie
kuriuos
Ataskaitoje nepateikiama jokia informacija.
Atitinkamai prašome patikslinti Ataskaitą.
2.
Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai įstatymo Nr. 1-1495 (Žin.,
1996, Nr. 82-1965) 1 priedo reikalavimais Jėgainės
statybos projekto įgyvendinimui atliekamas
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimas ir rengiama Ataskaita. Projektas yra
skirtas energetikos plėtrai ir vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d.
nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 7.1 p.
reikalavimais,
Jėgainės
statybos
projekto
įgyvendinimui turėjo būti atliktas Strateginis
pasekmių aplinkai vertinimas apie kurį Ataskaitoje
nepateikiama jokios informacijos. Prašome

Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6 ir 15 straipsnių
pakeitimo įstatymo 6 straipsnio 13 punktu 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos
Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-23 „Dėl valstybinės svarbos
energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo“
buvo patvirtintas Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų
rengimo ir derinimo tvarkos aprašas.
Šio aprašo 5.4. papunktyje įtvirtinta, kad Aprašas netaikomas planuojant
objektų, kurie Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos
Vyriausybės sprendimu yra pripažinti ypatingos svarbos projektais arba
valstybei svarbiais ekonominiais projektais, plėtrą. Tokiu būdu aprašas
netaikomas PŪV, plėtros planas ir SPAV nerengiamas.
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patikslinti Ataskaitą.
3.
Ataskaitos 27 psl. nurodomas Jėgainėje
planuojamo naudoti biokuro kaloringumas,
prilygintas 9 MJ/kg, tačiau pagal Ataskaitoje
pateikiamą 37 psl. informaciją apie biokuro klasės
klasifikaciją (P63 arba P100), kas atitinka aukštos
kokybės medienos skiedrą, atsižvelgiant į ilgametę
biokuro (medienos skiedros) naudojimo patirtį,
pasirinktas kuro kaloringumas yra per mažas, kas
vertinant taršą iš kurą deginančio įrenginio lemia
užmažintą taršos dydį. Iš patirties arba net ir
aritmetiškai įvertinant biokuro kaloringumą
skaičiavimams turi būti naudojamas 9,5 - 10 MJ/kg
medienos skiedros kaloringumas. Prašome
patikslinti ataskaitą, nes vertinant taršą iš kurą
deginančio įrenginio tai lemia užmažintą taršos
dydį.

Pagal standartą LST EN 14961-1 „Kietasis biokuras. Kuro specifikacijos ir
klasės“ P63 ar P100 skiedros klasė nusako skiedros dydį, tačiau ne drėgmės
ar pelenų kiekį joje, o tuo pačiu ir kaloringumą.
Lietuvos energetikos instituto parengtose „Kietojo biokuro apskaitos
energijos gamybos šaltiniuose taisyklėse“ teigiama: „Paprastai drėgmės
kiekis kure svyruoja plačiose ribose: žievėje ji sudaro apie 60%, pjuvenose –
apie 55%, šviežiai nukirstoje medienoje – apie 50-60%, miško kirtimo
atliekose – apie 35-50%, malkose – apie 20-25%, medienos granulėse – apie
8-10%“.
„Lietuvos energija“, UAB patirtimi vidutinis medienos skiedros drėgnumas
sudaro apie 45-48%. Perskaičiuotas medienos kuro kaloringumas 45%
drėgnumui sudaro- 9,3 MJ/kg, o 48% drėgnumui – 8,7 MJ/kg. PAV
ataskaitoje panaudotas vidutinis deginamos medienos kaloringumas, kuris
yra apie 9,0 MJ/kg.
Taip pat pažymėtina, kad didesnis medienos drėgnumas, o tuo pačiu
mažesnis kaloringumas lemia didesnį išmetamų degimo produktų kiekį.
PAV ataskaitoje išmetamų teršalų kiekis skaičiuotas pagal leistinas teršalų
koncentracijas ir maksimalų išmetamų dūmų kiekį, todėl PAV ataskaitoje
įvertinta aplinkos apsaugos požiūriu „blogesnė“ biokuro sudėtis, t.y.
priimant mažesnį biokuro vidutinį kaloringumą, jo sunaudojama daugiau,
kas lemia ir didesnes emisijas.

4.
PAV ataskaitoje nėra visiškai išnagrinėta
deginimui naudojamų atliekų sudėtis. Kadangi
planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai labai
priklauso nuo deginimui numatomų naudoti
atliekų sudėties, tai PAV ataskaitoje šis klausimas
turi būti išnagrinėtas ir sumodeliuotas poveikis
aplinkai priklausomai nuo atliekų sudėties.

PAV ataskaitos skyriuje „3. Atliekos“ yra pateikti degintinų atliekų kodai
pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymą.
PAV ataskaitoje poveikis aplinkos orui įvertintas skaičiuojant maksimalias
leistinas teršalų koncentracijas dūmuose, taip įvertinant didžiausią galimą
poveikį aplinkai.

5.
PAV ataskaitoje nurodoma, kad Vilniaus
kogeneracinėje jėgainėje kurui bus sudeginamos
komunalinės atliekos po mechaninio-biologinio
apdorojimo (toliau - MBA) įrenginių. Šiuo metu
Vilniaus apskrityje veikianti atliekų tvarkymo

Vilniaus kogeneracinė jėgainė sudegins tokį atliekų kiekį, kuris bus
patiektas į jėgainę įvykdžius atliekų tvarkymo užduotis pagal atliekų
tvarkymo hierarchiją. Vilniaus kogeneracinės jėgainės veikla leis pasiūlyti
mažesnę atliekų sutvarkymo kainą nei jų šalinimas sąvartyne. Atitinkamai,
atliekų tvarkytojai, įpareigoti užtikrinti viešųjų finansų efektyvumo principų
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sistema
negarantuoja
komunalinių
atliekų
patekimo į MBA įrenginius, todėl nėra aišku, kaip
planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas užsitikrins
reikiamą atliekų kaip kuro kiekį tinkamam jėgainės
eksploatavimui. PAV ataskaitoje turi būti aiškiai
nurodoma, kokiais teisės aktais ar kitais
dokumentais vadovaujantis bus garantuojami
atliekų kiekiai jėgainės eksploatavimui, bei kokią
įtaką tai turės dabar rinkoje dirbantiems atliekų
vežėjams bei atliekų tvarkymo įkainiams
kiekvienam gyventojui bei kiek planuojama ūkinė
veikla pakels mokesčius už atliekas kiekvienam
gyventojui. PAV ataskaita turi būti papildyta.

įgyvendinimą, bendradarbiaus ir tieks atliekas sudeginti vietoje šalinimo
sąvartyne.
Komunalinių atliekų patekimo į sąvartyną Vilniaus kogeneracinė jėgainė
nekontroliuoja ir niekaip šioje veikloje nedalyvauja. Tačiau planuojant PŪV
ir vertinant atliekų srautus, buvo bendradarbiaujama su LR Aplinkos
ministerija, Aplinkos projektų valdymo agentūra ir regioniniais atliekų
tvarkymo centrais bei kitomis už atliekų tvarkymo sritį atsakingomis
institucijomis. PAV ataskaitoje nagrinėjamas Vilniaus kogeneracinės
jėgainės galingumas yra nustatytas pagal atsakingų institucijų pateiktą
atliekų kiekių prognozę.
Atliekų tvarkymo įkainius gyventojams nustato vietos savivaldybė, kuri taip
pat priima sprendimus dėl atliekų prevencijos, paruošimo naudoti
pakartotinai, perdirbimo ir kitų užduočių bei investicijų į šias sritis. PŪV
poveikis galutinei kainai gyventojams pasireikš kaip išlaidų atliekų šalinimui
sąvartyne sutaupymas. Kadangi atliekų šalinimas sąvartyne brangs dėl nuo
2016 metų įvedamo sąvartyno taršos mokesčio, PŪV užtikrins, kad dėl šio
mokesčio įvedimo atliekų tvarkymo įkainis gyventojams neprivalės būti
didinamas.
PAV ataskaita nepildoma, kadangi PŪV neapima viso atliekų tvarkymo
proceso nuo atliekų surinkimo iki jų šalinimo ir Vilniaus kogeneracinė
jėgainė nėra kainas gyventojams nustatanti viešojo valdymo institucija.

6.
Ataskaitoje biokuras įvardinamas kaip
tame tarpe pjuvenos, granulės, šiaudai (pvz. 29, 128
psl.), tokiu atveju prašome Ataskaitoje patikslinti
koks gi biokuras bus naudojamas Jėgainėje: šiaudai,
granulės ar medienos skiedra (P63 arba P100) bei
Ataskaitoje pateikti elementinę biokuro sudėtį,
atitinkančią patikslintą biokuro sąvoką. PAV
ataskaita turi būti taisoma, nes tai įtakoja galimą
taršą.

PAV ataskaitos skyrius „1.4.2. Informacija apie Vilniaus kogeneracinėje
jėgainėje numatomą naudoti biokurą“ ir lentelė 1.4.7 papildyti nurodant,
kad papildomai gali būti deginamas ir kitas biokuras – medžio žievė,
medienos atliekos, miško kirtimo atliekos, pjuvenos, granulės, šiaudai
(šiaudų granulės) bei pateikiant medienos ir šiaudų elementinę sudėtį.

7.
Ataskaitos 40 psl. pateikiami Vilniaus
atliekų deginimo jėgainėje naudojamų gamtinių

PAV ataskaitos lentelė 1.4.12. „Vilniaus atliekų deginimo jėgainėje
naudojamų gamtinių dujų parametrai“ patikslinta nurodant AB „Amber
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dujų parametrai (kas įtakoja taršos tonomis per
metus iš gamtinių dujų vertinimą), tačiau
nenurodomas šaltinis, kuriuo remiantis pateikiami
duomenys. Šie duomenys neatitinka AB „Amber
Grid" tiekiamų Vilniaus regionui gamtinių dujų
rodiklių. PAV ataskaita turi būti taisoma.

Grid“ pateikiamas fiksuotas gamtinių dujų kokybės parametrų vertes
Vilniaus zonai.
Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje gamtinės dujos naudojamos tik
paleidimo metu, todėl galima įtaka aplinkos oro taršai yra minimali ir
skaičiuojant aplinkos oro taršos sklaidos koncentracijas dujų deginimas
nevertintas.
Planuojamo atliekų deginimo įrenginio teršalų emisijos buvo apskaičiuotos
pagal LR aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699
patvirtintas „Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų“ (Žin., 2003, Nr.
31-1290, su vėlesniais pakeitimais) nustatytas ribines vertes.

8.
Ataskaitos 54, 68 psl. nurodoma, kad
Jėgainėje bus įrengiami radioaktyvių medžiagų
detektoriai bei bus vykdoma atvežamo kuro ir
atliekų
radioaktyvumo
kontrolė,
tačiau
nepateikiama informacijos apie galinčių susidaryti,
atvežtų radioaktyvių atliekų (medžiagų) tvarkymą,
nevertinama ir su radioaktyvumo pavojumi susijusi
rizika (7 sk. „Rizikos analizė ir jos vertinimas").
Prašome atitinkamomis nuostatomis papildyti
Ataskaitą.

Radioaktyviomis medžiagomis užterštas kuras nebus priimamas deginimui
Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje. Toks kuras turi būti atiduodamas
specializuotoms ir sertifikuotoms atliekų tvarkymo įmonėms.

9.
Lyginant Jėgainės gamybos būdus ir
įrangą su Geriausiai prieinamais gamybos būdais
(toliau - GPGB), kaip GPGB nurodoma
Aplinkosaugos vadybos priemonių - Aplinkosaugos
vadybos sistemos (toliau - AVS), - sukūrimas
(Ataskaitos 74-75 psl.). Atitinkamai lentelėje 2.2.1.,
stulpelyje „Atitikimas" įrašyta „Atitinka", nors skiltyje
„Planuojama Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje"
kalbama apie atskirus veiksmus, bet ne apie AVS
sukūrimą. Tai, kad sukurta ir veikia funkcionali AVS
sistema yra patvirtinama „trečiosios šalies"
vertinimu, tačiau apie tokią sistemą Ataskaitoje
nėra informuojama. Atsižvelgiant į aukščiau
pateiktą informaciją prašome patikslinti Ataskaitą.

PAV ataskaitos lentelė 2.2.1 patikslinta nurodant, kad įmonėje numatoma
įdiegti aplinkosaugos vadybos sistema bus tikrinama akredituotos
sertifikavimo institucijos arba išorinio AVS tikrintojo.
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10.
PAV ataskaitoje nurodyta, kad azoto oksidų
valymui bus naudojamas selektyvinis nekatalitinis
valymas (SNKV), kur reagentas - amoniakinis
vanduo. Kadangi nurodoma, kad atliekų deginimo
įrenginyje naudojamas kondensacinis dūmų
ekonomaizeris, tai garantuotai ekonomaizerio
kondensate bus ištirpusių amonio jonų, kurių
koncentracijos yra reglamentuotas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17
d. įsakymu Nr. Dl-236 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. Dl515 redakcija) patvirtintame „Nuotekų tvarkymo
reglamente". PAV ataskaitoje amonio jonų leistinų
koncentracijų užtikrinimas gamybinėse nuotekose
nėra išnagrinėtas, todėl ataskaita turi būti papildyta.

Į degimo kamerą įpurkštas amoniakinis vanduo jungiasi su azoto oksidais
sudarydamas azotą ir vandens garus. Perteklinis amoniakinio vandens
dozavimas, kuris sukeltų amonio jonų susidarymą dūmų kondensate
nenumatomas. Taip pat pažymėtina, kad gamybinių nuotekų išleidimas į
gamtinę aplinką nenumatomas. Amoniakinio vandens dozavimas bus
atliekamas griežtai pagal stecheometrinį NOx azoto ir amoniako NH3
santykį, atitinkamai projektuojant automatizuotą amoniakinio vandens
kiekio apskaičiavimo ir įpurškimo sistemą, bei numatant ribinį amoniako
„išnešimą“ katilo gamintojo sutartiniuose garantiniuose rodikliuose.
Amonio jonų koncentracijos reglamentuojamos išleidžiant nuotėkas į
gamtinę aplinką. Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje susidariusias nuotėkas
numatoma išleisti į UAB „Vilniaus vandenys“ nuotėkų tinklus. „Nuotekų
tvarkymo reglamente“ gamybinės nuotekoms išleidžiamoms į nuotakyną
(5 lentelė) amonio jonų koncentracija nereglamentuojama. UAB „Vilniaus
vandenys“ išduotose prisijungimo techninėse sąlygose reikalavimų amonio
jonų koncentracijai nėra.

10.
GPGB palyginimo su planuojama ūkine
veikla 9 p. „Vandens taršos prevencijos ir kontrolės
būdai", kalbant apie atliekas deginantį įrenginį,
sakoma, kad prieš išleidžiant kondensaciniame
ekonomaizeryje susidariusias nuotekas planuojama
išleisti į nuotekų tinklus, prieš tai valant nuo kietųjų
dalelių ir neutralizuojant pH iki pH=7. Tuo pačiu 7
priede nurodoma, kad kondensatas bus
atiduodamas pakartotiniam naudojimui. 119 psl.
nurodoma, kad kondensatas bus panaudojamas
pakartotinai, tačiau panaudojimo būdai nėra
nurodomi. Prašome patikslinti Ataskaitą nurodant
kaip bus tvarkomas kondensatas: atiduodamas j
nuotekų tinklus ar panaudojamas pakartotinai.
Jei kondensatas iš atliekų deginimo dalies yra
atiduodamas į nuotekų tinklus, tuomet prašome
Ataskaitoje pateikti informaciją apie su nuotekomis
išleidžiamas pavojingas ir prioritetines medžiagas,
kaip gyvsidabris, kadmis ir jų junginiai ir kt., kurios

Dalis susidariusio kondensato bus valoma ir naudojama garo/kondensato
cikle susidarančių vandens nuostolių kompensavimui, termofikacinio
vandens papildymui.
Perteklinis kondensato kiekis bus išleidžiamas į UAB „Vilniaus vandenys“
nuotėkų tinklus, kondensato išleidimas į gamtinę aplinką ar į lietaus
kanalizacijos tinklus nenumatytas.
Prioritetinės medžiagos kaip gyvsidabris, kadmis ir jų junginiai bei kitos
medžiagos bus valomos pusiau sauso valymo įrenginiuose prieš DKE ir į
DKE kondensatą nepateks.
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yra kontroliuojamos kaip teršalai atliekas
deginančio įrenginio atliekų deginimo dūmuose.
Taip pat prašome pateikti informaciją apie tai, kaip
užtikrinamos šių medžiagų DLK, nustatytos LR
aplinkos ministro įsakymu patvirtintame nuotekų
tvarkymo reglamente. Tuo atveju, kai kondensatas
iš atliekų deginimo įrenginio naudojamas
pakartotinai, prašome nurodyti kokiose veiklose yra
naudojamas kondensatas ir kaip tvarkomas
susidaręs perteklinis kondensato kiekis.
11.
PAV ataskaitoje nėra aprašyta, kaip bus
užtikrintos leistinos prioritetinių medžiagų ir
amonio
jonų
koncentracijos
gamybinėse
nuotekose, todėl PAV ataskaitoje nėra pateikta
pilna nuotekų monitoringo sistema, kaip tai
numatyta „Nuotekų tvarkymo reglamente". PAV
ataskaita turi būti papildyta numatant nuotekų
monitoringo
sistemą,
atitinkančią
nuotekų
monitoringo reglamentą.

Prioritetinės medžiagos, kaip gyvsidabris, kadmis ir jų junginiai bei kitos
medžiagos bus valomos pusiau sauso valymo įrenginiuose prieš DKE ir į
DKE kondensatą, o tuo pačiu ir į gamybines nuotėkas, nepateks. Į degimo
kamerą įpurkštas amoniakinis vanduo jungiasi su azoto oksidais
sudarydamas azotą ir vandens garus. Perteklinis amoniakinio vandens
dozavimas, kuris sukeltų amonio jonų susidarymą dūmų kondensate ar
kitose gamybinėse nuotėkose nenumatomas.
PAV ataskaitos skyriuje „6. Monitoringas“ yra numatyta, kad vadovaujantis
aplinkos monitoringo nuostatais veiklos vykdytojas privalės vykdyti
išleidžiamų gamybinių nuotekų monitoringą. Planuojamos ūkinės veiklos
organizatorius, prieš pradėdamas eksploatuoti įmonę, turės parengti ir su
atsakinga institucija suderinti aplinkos monitoringo programą, kurioje bus
numatyti tiriami parametrai, stebėjimo vietos ir dažnumas. Remiantis LT
PŪV poveikio aplinkai vertinimo įstatymu PAV ataskaitoje pateikiami
numatomo vykdyti aplinkos monitoringo metmenys.

12.
GPGB palyginimo su planuojama ūkine
veikla 11 p. „Atliekų kontrolė" bei 311 psl.
nurodoma, kad šlakai į transporto priemones jų
išvežimui pas atliekų tvarkytoją bus kraunami
mobiliais krautuvais, kas susiję su žymia aplinkos
tarša kietosiomis dalelėmis, tačiau toks taršos
šaltinis (organizuotas ar neorganizuotas) bei tarša iš
jo nėra įvertinta Ataskaitoje (4.2.3 sk. „Aplinkos oro
taršos šaltiniai"). Prašome patikslinti ataskaitą.

Atsižvelgiant į pastabą įvertinta, kad dugno pelenų patalpoje gali būti oro
taršos šaltinis – vėdinimo sistema su kietųjų dalelių filtrais. PAV ataskaitos
4.2.3.1 skyrius papildytas informacija apie šį taršos šaltinį ir iš jo išmetamų
teršalų kiekį, bei pateikti patikslinti kietųjų dalelių sklaidos skaičiavimai.
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13.
GPGB palyginimo su planuojama ūkine
veikla 11 p. „Atliekų kontrolė" nurodoma, kad
atliekos (šlakas) bus perduodamas atliekų
tvarkytojams. Lentelėje 3.2.1. nurodoma, kad šlakų
susidarys iki 44.761,5 tonos per metus, o garo katilų
dulkių dar papildomai iki 42.412,5 tonų per metus,
tačiau Ataskaitoje nėra pateikta informacijos apie
planuojamus
pasitelkti
atliekų
tvarkymo
pajėgumus, atliekų tvarkytojus, galinčius apdoroti
atitinkamus atliekų kiekius. Prašome atitinkama
informacija papildyti Ataskaitą.

PAV ataskaitos skyriuje „3. Atliekos“ yra nurodyta, kad susidariusios atliekos
– dugno pelenai (šlakas) ir lakieji pelenai turi būti atiduodami
sertifikuotiems atliekų tvarkytojams. PAV rengimo metu nėra žinomi
konkretūs atliekų tvarkytojai. Tokios informacijos pateikimo nereikalauja ir
LR PŪV poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Atliekų tvarkymo įmonės bus
pasirinktos konkurso būdu vykdant viešuosius prikimus.

14.
GPGB palyginimo su planuojama ūkine
veikla 19 p. „Atliekų kontrolė" nurodoma, kad
biomasės pelenai bus tvarkomi vadovaujantis LR
aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. jsakymu Nr.
Dl-14 „Dėl medienos kuro pelenų tvarkymo ir
naudojimo taisyklių patvirtinimo" nuostatomis,
pelenus naudojant žemės ar miškų ūkyje, tačiau
nėra pateikiama informacijos kaip bus tvarkomi
pelenai, kai jie neatitiks šio teisės akto reikalavimų,
jskaitant užterštumą 137 Cs radionuklidu, dėl
pelenų panaudojimo žemės ir miškų ūkyje.
Prašome atitinkama informacija papildyti Ataskaitą.

Visas atvežamas kuras, taip pat ir biokuras, prieš patenkant į Vilniaus
kogeneracinę jėgainę bus tikrinimas radioaktyvumo detektoriais (PAV
ataskaitos punktas „2.1. Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje numatomų
naudoti technologinių procesų aprašymas“). Radioaktyviomis medžiagomis
užterštas kuras nebus priimamas deginimui, todėl pelenų, užterštų 137 Cs
radionuklidu, susidarymo nebus.

15.
Lentelėje 3.2.1. atliekų pavadinimai
nurodyti ne pagal LR aplinkos ministro 1999 M.
liepos 14 d. įsakymu patvirtintų Atliekų tvarkymo
taisyklių 1 priedą „Atliekų sąrašas". Tuo pačiu
atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal šios lentelės
informaciją Jėgainėje planuojama naudoti tik
lengvai biologiškai suyranti alyva, patikslinkite kaip
planuojama užtikrinti tokios sąlygos įgyvendinimą.
Taip pat nėra patikslinta kokių transporto
priemonių aptarnavimo nepavojingųjų atliekų
susidarymas numatomas Jėgainėje. Prašome
atitinkama informacija papildyti Ataskaitą.

PAV ataskaitos lentelė 3.2.1 patikslinta nurodant tikslų atliekų pavadinimą
pagal LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu patvirtintų Atliekų
tvarkymo taisyklių 1 priedą „Atliekų sąrašas".
Vilniaus kogeneracinei jėgainei pradėjus veiklą konkurso būdu bus
pasirinktas tiekėjas, kuris tieks nurodyto tipo alyvą.
PAV ataskaitoje numatyta, kad įmonės pagalbiniame ūkyje prižiūrint
įmonės transporto priemones gali susidaryti transporto priemonių
priežiūros atliekos, kaip pavyzdžiui, pakeistos sugedusios ir susidėvėjusios
detalės. Numatoma, kad tokios atliekos bus perduodamos specializuotiems
atliekų tvarkytojams.
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16.
Lentelėje
3.2.1.
„Atliekos,
atliekų
tvarkymas" neatspindėtas biokuro deginimo metu
susidarančios atliekos. Prašome atitinkama
informacija papildyti Ataskaitą.

PAV ataskaitoje, lentelėje 3.2.1 nurodytas bendras tiek atliekų deginimo
įrenginyje, tiek biokuro deginimo įrenginyje susidarančių atliekų kiekis.
Patikslinta 3.2.1 lentelė atskirai nurodant biokuro deginimo metu
susidarančių pelenų kiekius.

17.
3.3
skyriuje
„Susidarančių
atliekų
tvarkymas ir antrinio naudojimo galimybės"
nurodomi medienos kuro pelenų tvarkymo būdai
nenumatyti LR aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d.
įsakyme Nr. Dl-14 „Dėl medienos kuro pelenų
tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo".
Prašome atitinkama informacija papildyti Ataskaitą.

PAV ataskaitos 3.3 skyriuje yra išvardinti galimi medienos kuro pelenų
naudojimo būdai, kurių tvarką reglamentuoja Medienos kuro pelenų
tvarkymo ir naudojimo taisyklės.

18.
Skyriuje 4.2.3. „Aplinkos oro taršos šaltiniai"
nepateikti SO2 ir NOx teršalo emisijos faktoriai
deginant medienos kurą. Prašome atitinkama
informacija papildyti Ataskaitą.

PAV ataskaitoje (punktas 4.2.3. „Aplinkos oro taršos šaltiniai") yra nurodyta,
kad vertinant PŪV poveikį aplinkos orui SO2 ir NOx teršalų emisijų iš biokuro
deginimo įrenginių skaičiavimui panaudotos leistinos koncentracijos
degimo produktuose, t.y. vertinimas atliktas blogiausiam galimam darbo
režimui. Planuojamas biokuro deginimo įrenginys priskiriamas prie didelių
kurą deginančių įrenginių, todėl jo išmetamų teršalų koncentracijos
(mg/Nm3) atitiks išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių
normas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr.
486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir
Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams
patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 88-3100, su vėlesniais pakeitimais) į kurį
perkelti 2010/75/ES “Dėl pramoninių išmetamų teršalų” reikalavimai.
Didelių kurą deginančių įrenginių normose įrenginiams deginantiems
biokurą, maksimalios anglies monoksido koncentracijos nėra
normuojamos, todėl vienkartinis dydis (g/s) buvo apskaičiuoti
vadovaujantis EMEP/CORINAIR 2013 metodikos 1.A.1 Energy industries
GB2013 dalimi.

19.
Skyriuje 4.2.3. „Aplinkos oro taršos šaltiniai"
nėra vertinama tarša iš amoniakinio vandens,
naudojamo selektyviam nekatalitiniam NOx
mažinimui, saugojimo 30-50 m3 rezervuaro (apie
rezervuarą kalbama 42 psl.). Tuo pačiu nevertinama
likutinė tarša amoniaku iš biokurą deginančios

Amoniakas į PŪV bus atvežamas autotransportu ir saugomas uždaroje
amoniako talpykloje. Krovimo metu iš talpyklos oras grąžinamas į
autotransportą. Paskirstant ir saugant amoniaką, taršos į aplinkos orą
nenumatoma.
Į degimo kamerą įpurkštas amoniakinis vanduo jungiasi su azoto oksidais
sudarydamas gryną azotą ir vandens garus. Perteklinis amoniakinio
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dalies po amoniako panaudojimo, siekiant
sumažinti azoto oksidų išmetimus deginant biokurą
(žr. 91, 310 psl.). Prašome atitinkama informacija
papildyti Ataskaitą.

vandens dozavimas, kuris sukeltų amonio jonų susidarymą dūmų
kondensate nenumatomas.

20.
Skyriuje 4.9.4.1. „Triukšmas" yra teigiama,
kad vertinamas šiuo metu esamas transporto
keliamas triukšmo lygis ir vertinate planuojamos
ūkinės veiklos (toliau - PŪV) keliamą triukšmą bei
Lentelėje 4.9.17. nurodomi į PŪV vietą atvykstančio
transporto srautai, tačiau nėra pateikiama
informacijos apie sklype Jočionių g. 13 planuojamų
bei šiuo metų jau pradėtų įgyvendinti planuojamų
ūkinių veiklų (pvz. UAB „VAATC" įgyvendinama
komunalinių atliekų mechaninio biologinio
apdorojimo įrenginių statyba) transporto srautų
keliamo triukšmo įvertinimą skaičiuojant transporto
srautų keliamą triukšmą Titnago, Jočionių,
Peneriškių ir Dubliškių gatvėse. Prašome atitinkama
informacija papildyti Ataskaitą.

PŪV poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje (skyrius „4.9. Visuomenės
sveikata“, punktas „4.9.4.1. Triukšmas“) yra pateikta išsami informacija apie
numatomus PŪV aptarnaujančio transporto srautus esamais
keliais/gatvėmis, prognozuojamą jų poveikį aplinkai ir naudotus vertinimo
metodus. Siekiant nustatyti, kaip PŪV aptarnaujantys transporto srautai gali
įtakoti transporto triukšmo lygius viešojo naudojimo gatvėse, triukšmo
modeliavimas buvo atliktas dviem scenarijais: I – apskaičiuojamas esamo
transporto triukšmo lygis pagal esamo transporto srauto duomenis (2014
m. SĮ Vilniaus plano pateikti duomenys nagrinėjamose gatvėse), II – prie
pirmame scenarijuje esamo transporto srauto papildomai pridedami PŪV
aptarnaujančio transporto srautai ir apskaičiuojamas bendras transporto
keliamas triukšmo lygis. Pirmuoju atveju apskaičiuotas prognozuojamas
transporto triukšmo lygis be PŪV aptarnaujančio transporto srautų,
antruoju – apskaičiuoti prognozuojami triukšmo lygiai su įvertintu PŪV
aptarnaujančio transporto srautu.
Apskaičiuotas prognozuojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje
aplinkoje transportui važiuojant Titnago, Dubliškių, Paneriškių ir Jočionių
gatvėmis, įvertinus esamus transporto srautus, pateitas PAV ataskaitos
„4.9.4.1.6. Triukšmo lygio prognozė“ skyriuje.
Kadangi PŪV organizatorius nėra kelių ir gatvių savininkas ar valdytojas, jis
neturi galimybių planuoti ar organizuoti teritorijoje (nagrinėjamame žemės
sklype ir gretimybėse) numatomų statyti įmonių (objektų) ūkinę veiklą
aptarnaujančio transporto srautų vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse. Šių
kelių ir gatvių priežiūrą, siekiant užtikrinti aplinkos kokybės apsaugą ir
saugų eismą, turi vykdyti kelių savininkai ar valdytojai. Todėl PAV
ataskaitoje nagrinėti ir pateikti konkrečią informaciją apie kitus ūkio
subjektus aptarnaujančio transporto srautus, suminius srautus vietinės
reikšmės keliuose ir gatvėse PŪV organizatorius ir PAV rengėjas neturi nei
praktinių galimybių, nei loginio pagrindimo. Pateikiama tik prognozuojama
PŪV aptarnaujančio transporto srauto įtaka aplinkai.
Pateikiame teisės aktus, nurodančius vietinių kelių ir gatvių priežiūros
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kompetencijas ir atsakomybes: Lietuvos Respublikos teisės aktai numato
kelių savininkų ir valdytojų pareigas: Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4
str. nurodyta, kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės nuosavybės teise
priklauso savivaldybėms. Šio įstatymo 5 str. 4 punkte nurodoma, kad
vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo,
taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo jų savininkai ir (ar)
valdytojai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str.
nurodoma, kad savarankiškos savivaldybių funkcijos yra savivaldybių
vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, aplinkos kokybės
gerinimas ir apsauga. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. vasario 11
d. nutarimu Nr. 155 „Dėl kelių priežiūros tvarkos patvirtinimo“, patvirtinta
„Kelių priežiūros tvarka“, 6 punkte nurodoma, kad savivaldybės atlieka
vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių taisymo bei priežiūros darbų ir
saugaus eismo sąlygų užtikrinimo užsakovo funkcijas, vykdo vietinės
reikšmės viešųjų kelių (gatvių) naudojimo priežiūrą, organizuoja techninę
jų priežiūrą.
21.
Skyriuje 6.2 „Technologinių procesų
monitoringas" nėra pateikiama jokios informacijos
apie technologinių parametrų monitoringą
deginant biokurą. Prašome atitinkama informacija
papildyti Ataskaitą.

PAV ataskaitos skyrius „6. Monitoringas“ yra papildytas, nurodant, kad
įmonėje bus reikalinga vykdyti nuolatinį biokuro deginimo technologinių
procesų monitoringą.

22.
Daugelyje pasaulio šalių alternatyvų
nagrinėjimas vertinamas kaip PAV ataskaitos
pagrindas. Poveikio mastas geriausiai atsiskleidžia ir
yra objektyviai įvertinamas lyginant planuojamos
ūkinės veiklos alternatyvas. Planuojamos ūkinės
veiklos PAV vadovas, patvirtintas Aplinkos ministro,
rekomenduojama nagrinėti ne mažiau kaip 3
alternatyvas: palankiausią užsakovui, palankiausia
aplinkai ir nulinę. Dabar kaip tik ir turime atvejį, kai
užsakovas pasirenka palankiausią jam variantą dar
iki poveikio aplinkai vertinimo pradžios ir
nenagrinėja ataskaitoje kitų vietos alternatyvų. PAV
ataskaitoje privalo būti išnagrinėti visi programoje
numatyti klausimai, tarp jų - išnagrinėtų alternatyvų

Poveikio aplinkai vertinimo vadovas (AM, 2009) rekomenduojama nagrinėti
ne mažiau kaip tris alternatyvas. Tai nulinė alternatyva – vertinama esama
situacija be planuojamos ūkinės veiklos, antroji – palankiausia
aplinkosauginiu požiūriu ir trečioji – užsakovo pasirinkimas. Parengtoje PAV
ataskaitoje yra išnagrinėta nulinė alternatyva, kuri apibūdina aplinkos
sąlygas bei natūralius aplinkoje vyksiančius pokyčius veiklos nevykdymo
atveju. PAV ataskaitoje taip pat yra išanalizuotos trys veiklos vystymo
alternatyvos bei įvertintas kiekvienos iš PŪV vystymo alternatyvų galimas
poveikis aplinkai. Atlikto poveikio aplinkai vertinimo rezultatai rodo, kad
neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai įgyvenus veiklą
analizuojamoje vietoje nenumatomas. Atsižvelgiant į tai, organizatorius
vietos parinkimą vertina kaip palankų PŪV vystymui.
PAV ataskaitoje yra pateikti vietos pasirinkimo kriterijai:
•
siekiant išvengti papildomos transporto sukeliamos taršos, veikla
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analizė, nurodant jų pasirinkimo priežastis,
atsižvelgiant į geriausius gamybos būdus bei
galimą poveikį aplinkai. Ataskaitoje privalo būti
pateikiama išsami informacija apie kiekvieną, tame
tarpe ir vietos alternatyvą, įskaitant alternatyvų
analizę ir palyginimą pagal galimą jų poveikį
atskiriems aplinkos komponentams bei jų
tarpusavio sąveikai. Ataskaita turi būti taisoma iš
esmės, išsamiai nagrinėjant, realiai svarstant tiek
technologines, tiek ir vietos alternatyvas.

numatoma kaip galima arčiau kuro išteklių - greta UAB „VAATC“
komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių, ko
pasėkoje būtų minimizuota tarša atliekų kurui atgabenti į nutolusią
kogeneracinės jėgainės vietą;
•
veikla numatoma esamoje energetinėje infrastruktūroje, pritaikyta
susisiekimo infrastruktūra;
•
teritorija nėra saugoma, joje nėra kultūros paveldo vertybių;
•
šio pobūdžio – atliekų utilizavimo ir energijos gamybos - veikla
numatyta pagal Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius, Vilniaus
šilumos specialiajame plane PŪV vieta numatyta kaip konkreti vieta įrengti
atliekų deginimo jėgainę.
Analizei pasirinktos PŪV vystymo alternatyvos atitinka PAV vadove
išdėstytas metodines nuostatas ir yra palankiausios aplinkai: Vilniaus
kogeneracinė jėgainė sudegins ne tik atliekas, bet degins ir biokurą.
Palankiausia užsakovui alternatyva būtų deginti tik atliekas. Tokia
alternatyva aplinkosauginiu požiūriu yra mažiau patraukli, nes atliekos
turėtų būtų gabenamos ir kitų Lietuvos regionų į Vilniaus miestą. Šiuo metu
Vilniaus miestui reikalinga šiluma yra gaminama įrenginiuose,
naudojančiuose gamtines dujas arba kitą iškastinį kurą. Ši alternatyva
atspindi esamą situaciją bei galimus aplinkos pokyčius planuojamos ūkinės
veiklos nevykdymo atveju ir nagrinėjama kaip nulinė alternatyva.

23.
Pagal PAV ataskaitą esami ir planuojami
biokuro pajėgumai nešildymo sezono metu jau
viršija nešildymo sezono šilumos poreikius.
Planuojama jėgainė turės dirbti rinkos sąlygomis ir
gali būti situacijų, kai planuojama jėgainė
nepasiūlys mažiausios šilumos kainos ir tuo atveju
atliekos nebus sudeginamos ir turės būti
kaupiamos ar kitaip tvarkomos. PAV ataskaitoje
turėtų būti išnagrinėtos tokios ekstremalios
situacijos.

Vilniaus kogeneracinė jėgainė bus konkurencinga su kitomis šilumos
gamybos alternatyvomis kintamaisiais energijos gamybos kaštais, nes
gamindama šilumą pajamas gaus ne tik iš šilumos pardavimo, bet ir iš
parduodamos elektros energijos ir iš utilizuojamų atliekų. Dėl šios
priežasties planuojamas nepertraukiamas jėgainės darbas išskyrus
planinius stabdymus jėgainės planiniam remontui ir profilaktikai.
Nepertraukiamas darbas bus užtikrinamas šilumos pardavimo kainos
aukcionuose siūlant konkurencingą šilumos energijos kainą kiekvieną
mėnesį, įvertinant esamus šilumos gamybos šaltinius rinkoje (pavyzdžiui,
esamų ir planuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų investicijas ir kt.).
Atkreiptinas dėmesys, kad Klaipėdoje jau šiuo metu veikianti atliekas
naudojanti jėgainė, dirbanti dar didesnės konkurencijos sąlygomis,
sėkmingai konkuruoja su alternatyviais šilumos gamybos šaltiniais ištisus
metus.
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24.
PAV ataskaitoje nurodoma, kad vertinant
planuojamos ūkinės veiklos galimą įtaką galutinei
šilumos energijos kainai eliminuojama NŠG įtaka,
t.y. vertinama, kad nauji įrengimai bus statomi
siekiant maksimaliai mažinti šilumos energijos
kainą, todėl kitų gamintojų eksploatuojami
įrenginiai nebus konkurencingi ir veiks kaip įprasta
(tačiau tik „virš" naujų įrenginių). PAV ataskaitoje
nėra pateikta, kokiais teisės aktais remiantis galimos
tokios prielaidos, nes pagal galiojančius teisės aktus
tokia planuojama ūkinė veikla pažeidžia
galiojančius Lietuvos ir Europos sąjungos teisės
aktus dėl konkurencijos ribojimo. Dėl to PAV
ataskaitoje pateikti duomenys ir teiginiai dėl
šilumos kainos sumažinimo yra neteisingi ir
klaidinantys. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis
šilumos kainai yra išnagrinėtas nesivadovaujant
galiojančiais teisės aktais dėl NŠG eksploatavimo
sąlygų, todėl PAV ataskaitoje turi būti aiškiai
pateikta planuojamos ūkinės veiklos kaštų naudos
analizė, nurodant tikslias prielaidas.
Taip pat ataskaitoje turi būti aiškiai apibrėžtas
planuojamas ūkinės veiklos poveikis dabar
eksploatuojamiems ir planuojamiems NŠG.

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG)
aprašas nustato, kad šilumos energijos supirkimo iš NŠG svarbiausias
kriterijus yra mažiausia kaina. Net ir NŠG, kurio šilumos pardavimo kaina yra
reguliuojama, nėra apribota teisė šilumos energiją parduoti pigiau, nei
nustatyta VKEKK viršutinė šilumos pardavimo kaina (bazinė kaina).
Pavyzdys yra Fortum Klaipėda, kuriai nustatyta bazinė kaina yra didesnė,
nei faktiškai aukcione pasiūlyta parduodamos šilumos kaina.
Vyriausybė, patvirtindama Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021
metų programą, kurioje numatyta priemonė rekonstruojant esamus
kogeneracinius pajėgumus ar statant naujus, užtikrinti, kad Vilniaus
centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje papildomai būtų įrengta iki 145
MW elektrinės galios / iki 240 MW šiluminės galios atsinaujinančius ir (ar)
vietinius energijos išteklius (komunalines atliekas) naudojančių įrenginių,
bei paskirdama „Lietuvos energija“, UAB paskirtuoju vykdytoju, šiuos
sprendimus atliko remdamasi atliktų studijų bei SPAV rezultatais, kuriuose
tokio sprendimo poveikis esamai šilumos ūkio rinkai, tame tarpe ir
esamiems NŠG, buvo vertinamas. Todėl papildoma analizė PAV ataskaitoje
neatliekama.

25.
PAV 4.7.2. skyriuje nagrinėjant planuojamą
ūkinę veiklą Vilniaus regione kaip prielaidos
panaudotos 2013 metų kainos, tame tarpe ir kuro (
gamtinių dujų) kainos. Pagal šias prielaidas
pateikiama informacija, kad dėl projekto, lyginant
su 2013 m. šilumos kaina bus sumažinta apie 25
proc. apie, jei įrenginių galia būtų apie 120 MW
,arba apie 35 proc., jei įrenginių galia būtų 240 MW.
Vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį
turėtų būti vertinamos dabartinės 2015 metų dujų
kainos, kurios šiai dienai yra 20% žemesnės.

Siekiant objektyvumo, rengiant PAV ataskaitą buvo naudojami oficialūs,
patikimi ir prieinami statistiniai duomenys už ilgesnį nei vienerių metų
praėjusį laikotarpį. Momentiniai duomenys už kelis 2015 metų mėnesius
negali būti naudojami kaip patikimi ir vienareikšmiai. 2015 metų
akumuliuoti duomenys už visus metus į analizę galėtų būti įtraukti tik jiems
pasibaigus.
PŪV įgyvendina Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų
programos (toliau – Programa) (Žin., 2015, Nr. 2015-04339) tikslus, todėl
alternatyvų poveikis nagrinėjamas atsižvelgiantį Programoje nustatytą
vertinimo kriterijų (1 priedas, R-1-1 „Šilumos kainų sumažėjimas, palyginti
su 2013 metais (procentais)“).
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Naudojantis 2013 m. prielaidomis yra iškreipiamas
projekto kaštų ir naudos dydis bei įtaka būsimoms
šilumos kainoms. Prašome pataisyti ataskaitą,
naudojant 2015 metais galiojančias prielaidas.
26.
PAV 4.7.2. skyriuje nagrinėjant projekto
naudą kaip prielaida yra naudojamas 2013 metų
šilumos poreikis. Tokia prielaida dabartinėje
situacijoje nėra teisinga, nes šilumos poreikis
įgyvendinant daugiabučių namų renovaciją bei
privalomą ES vartojimo efektyvumo didinimo
direktyvą, šilumos poreikis tikrai keisis, lyginant su
2013 metais. Šilumos poreikio pasikeitimas
akivaizdžiai įtakos projekto poveikį. PAV ataskaitoje
turi būti išnagrinėtas planuojamos ūkinės veiklos
poveikis visuomenei dėl projekto kaštų ir naudos
bei įtakos šilumos kainoms vertinant paskutinio
2014/2015 m. šildymo sezono poreikį ir atsižvelgti į
poreikio kitimą vystant renovaciją ir diegiant
vartojimo efektyvumo priemones.

Paaiškiname, kad šilumos kainos mažinimo potencialo vertinimas atliktas
priimant skaičiuotiną 2013 metų Vilniaus miesto šilumos energijos poreikio
kitimo kreivę metų bėgyje, o šiluminės energijos poreikis priimtas pagal
2018 m. prognozuojamą poreikį. 2018 m. vertinimui pasirinkti kaip PŪV
pradžios metai. 2013 m. CŠT šilumos energijos poreikio galios kitimo
grafikas naudojamas tam, kad objektyviai įvertinti CŠT poreikio svyravimo
įtaką Vilniaus kogeneracinės jėgainės darbui. Tačiau, vertinant konkrečius
metus, 2013 m. kitimo/svyravimo tendencijos proporcingai pritaikomos
atitinkamų metų faktiniam/prognozuojamam CŠT sistemos poreikiui
(MWh).
PAV ataskaita papildyta detalesniu naudotų prielaidų paaiškinimu (skyrius
„4.7. Socialinė ekonominė aplinka, punktas 4.7.2).
Atkreipiame dėmesį, kad 2014/2015 metų šildymo sezonas nėra tinkamas
vertinimui, kadangi 2014/2015 metų šildymo sezonas buvo neįprastai šiltas,
dėl ko neatspindi realaus Vilniaus miesto šilumos suvartojimo. 2014 metais
Vilniuje modernizuoti apie 30 daugiabučių namų (pagal Vilniaus miesto
savivaldybės internetiniame puslapyje teikiamą informaciją, www.vilnius.lt)
iš apie 6000 daugiabučių, todėl šilumos suvartojimo sumažėjimas dėl
modernizacijos įtakos yra nykstamai mažas. Tais pačiais metais Vilniaus
mieste buvo pastatyta panašiai tiek pat naujų daugiabučių namų, todėl
bendras šilumos suvartojimo balansas išliko panašus. Taip pat pažymėtina,
kad tam, kad CŠT poreikio mažėjimas turėtų poveikį PŪV, jis turėtų būti
labai ženklus, kadangi gyvenamųjų daugiabučių namų renovacija galėtų
turėti didžiausią įtaką šildymo sezono poreikiui, o tiek PŪV vystymo
alternatyvos Nr. 2, tiek alternatyvos Nr. 3 atveju planuojama šiluminė galia
nesiekia nei 30% maksimalaus šildymo sezono poreikio bei šilumos
gamyba planuojama baziniame apkrovime, kuriam įtakos planuojamas
pastatų renovacijos procesus turės ne daug t.y. įtaka bus tik per karšto
buitinio vandens sistemų tobulinimą, kas lems šiek tiek žemesnę
grįžtančios termofikacinio vandens temperatūrą, o tuo pačiu ir šilumos
nuostolius nešildymo sezono metu.
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27.
PAV
nepilnai įvertinta kainodarinio
reguliavimo aplinka. Pagal galiojančius teisės aktus
Vilniaus Kogeneracinė jėgainė, pasinaudojusi ES
parama, bus reguliuojamas NŠG, kuriam Valstybinė
kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatys
ribinę šilumos kainą, kuri paskaičiuota vertinant
pajamų poreikį per metus, kuris užtikrintų
normatyvinę kapitalo grąžą. Lygiagrečiai Jėgainė
turės dalyvauti šilumos supirkimo aukcione,
konkuruodamas su kitais gamintojais, tame tarpe ir
kitais NŠG. PAV ataskaitoje turi būti išnagrinėta,
kokias kainas galės užtikrinti projektas, vertinant,
kad jėgainė bus reguliuojama ir lygiagrečiai turės
konkuruoti su kitais gamintojais.

Kainodarinio reguliavimo aplinka yra išsamiai aprašyta PAV ataskaitos
skyriuje „4.7.2. Galimas PŪV poveikis ekonominėms sąlygoms, darbo rinkai,
investicijoms, šilumos kainos kitimo tendencijos“. Atkreiptinas dėmesys,
kad NŠG, kurio šilumos pardavimo kaina yra reguliuojama, nėra apribota
teisė šilumos energiją parduoti pigiau, nei nustatyta VKEKK viršutinė
šilumos pardavimo kaina (bazinė kaina). Pavyzdys yra Fortum Klaipėda,
kuriai nustatyta bazinė šilumos kaina yra didesnė, nei faktiškai aukcione
pasiūlyta parduodamos šilumos kaina.

29.
Dabartinis reguliavimas numato kad
šilumos tiekėjai turi paskaičiuoti palyginamąsias
šilumos gamybos kainas. Šios kainos skaičiuojamos
priėmus prielaidą, kad šilumos tiekėjas savo
įrenginiais pasigamina reikalingą šilumos kiekj.
Šilumos tiekėjas Vilniaus mieste šilumą galės
pasigaminti pats tik pagrinde naudodamas
gamtines dujas. Taigi palyginamosios šilumos
kainos riba bus lygi kainai šilumos pasigamintai
naudojant gamtines dujas. Ir ši riba bus orientyras
NŠG dalyvauti šilumos supirkimo aukcione. Tokiu
būdu nėra jokių paskaitų mažinti šilumos kainą
aukciono dalyviams, kurie nėra Komisijos
reguliuojami, j tai PAV rengėjai neatsižvelgė.

Dabartinio reguliavimo aplinka yra išsamiai aprašyta PAV ataskaitos skyriuje
„4.7.2. Galimas PŪV poveikis ekonominėms sąlygoms, darbo rinkai,
investicijoms, šilumos kainos kitimo tendencijos“.
Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus kogeneracinės jėgainės veikla bus
reguliuojama, tai reikš tik tai, kad jėgainė negalės parduoti šilumos už
kainą, didesnę nei nustatyta VKEKK. Teisė siūlyti mažesnę kainą nei
nustatyta bazinė kaina išlieka net ir reguliavimo atveju.
Teiginys, kad „palyginamosios šilumos kainos riba bus lygi kainai šilumos
pasigamintai naudojant gamtines dujas“ yra klaidinantis. Vilniaus miesto
šilumos tiekėjo UAB „Vilniaus energija“ palyginamosios šilumos gamybos
sąnaudos nustatomos įvertinant galimybę gaminti šilumą nuosavuose
įrenginiuose. Šis dydis yra nustatomas kas mėnesį, atsižvelgiant į
planuojamą galimą gamybos struktūrą, todėl nešildymo sezono metu ir
pereinamaisiais mėnesiais biokuras palyginamojoje kainoje sudaro ženklią
dalį (iki 50-60 proc.). Nešildymo sezono ir pereinamaisiais mėnesiais
konkurencija tarp NŠG bus didžiausia dėl minėtų priežasčių, taip pat ir kitais
mėnesiais, kuomet CŠT šilumos poreikio galia nebus pakankama visiems
NŠG, todėl prognozuojama, kad NŠG varžysis tarpusavyje ir siūlys galimai
mažiausią kainą, kuri užtikrintų objektų veiklą (Kauno kainų pavyzdys).

30.
PAV rengėjai visiškai nevertino projekto
ekonominio gyvybingumo atsižvelgiant į situacijos

Pastaba būtų teisinga, jei Vilniaus kogeneracinė jėgainė turėtų šilumos
tiekėjo statusą, tačiau Vilniaus kogeneracinė jėgainė veiks kaip
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elektros rinkoje pasikeitimus. Užsiminta tik tai, kad
elektrinėje elektros bus pagaminta nedaug ir tai
negalės turėti įtakos elektros kainoms. Tačiau jei
elektros rinkoje susiklostys situacija kad elektra bus
labai pigi, tai galima numanyti kad prekybos
elektros energija veikla tokioje elektrinėje bus
nuostolinga. Pagal dabartinį reglamentavimą 40
proc., pelno ar nuostolio dalimi iš elektros veiklos
tiesiogiai įtakoja į šilumos kainą. Taigi patirtas
nuostolis turės būti kompensuojamas per šilumą.

reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas (NŠG), kuriam Šilumos
kainos nustatymo metodikos ir Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros
energijos sąnaudų atskyrimo metodikos principai taikomi tik tam tikra
apimtimi. Bet kokiu atveju, Vilniaus kogeneracinė jėgainė veiks rinkos
sąlygomis, kai jėgainės veiklos pajamos iš šilumos energijos negalės viršyti
VKEKK nustatytos bazinės kainos ir Vilniaus CŠT sistemos rinkos kainos, o iš
elektros energijos – elektros biržos kainos, nes kitu atveju elektros energija
nebūtų superkama.

31.
Šiuo metu egzistuoja šilumos kainos
patvirtinimo precedentas Fortum Klaipėda kuomet
elektrinė degina bent pusę biokuro ir pusę atliekų,
šilumos kainai nustatyti priimama prielaida, kad
deginamas tik biokuras. Tai yra į šilumos gamybos
sąnaudos įtraukiamos išlaidos už faktiškai
nenaudojamą biokurą, kai tuo tarpu už atliekų
priėmimą ši elektrinė gauna „vartų mokestį" t.y. jai
primokama. Manome, kad toks kainų nustatymo
metodas nėra ateityje gyvybingas. Todėl siūlome
kad PAV autoriai atsižvelgtų į tokio kainų
nustatymo teigiamas ir neigiamas pasekmes, bei
tokios kainodaros įtaką projektui bei ekonominei
aplinkai.

Dabartinio šilumos kainos reguliavimo aplinka yra išsamiai aprašyta PAV
ataskaitos skyriuje „4.7.2. Galimas PŪV poveikis ekonominėms sąlygoms,
darbo rinkai, investicijoms, šilumos kainos kitimo tendencijos“.
Atkreiptinas dėmesys, kad nors Vilniaus kogeneracinės jėgainės veikla bus
reguliuojama, tai reikš tik tai, kad jėgainė negalės parduoti šilumos už
kainą, didesnę nei nustatyta VKEKK. Teisė siūlyti mažesnę kainą nei
nustatyta bazinė kaina išlieka net ir reguliavimo atveju.
Pavyzdžiui, VKEKK nustatyta reguliuojama kaina Fortum Klaipėda,
neužtikrina Fortum Klaipėda šilumos pardavimo už šią kainą rinkos
sąlygomis
(šaltinis:
www.fortum.lt
ir
http://www.klenergija.lt/lt/verslui/informacija-nepriklausomiems-silumosgamintojams):
Apskaičiuota Fortum Klaipėda šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina
nuo 2015 m. birželio 1 d. yra 3,23 ct/kWh eurais (be PVM)
Pasiūlyta aukcione: 1,17 ct/kWh eurais (be PVM).
Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015 m.
gegužės 1 d. yra 3,50 ct/kWh eurais (be PVM). Pasiūlyta aukcione: 1,12
ct/kWh eurais (be PVM).
Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015 m.
balandžio 1 d. yra 3,50 ct/kWh eurais (be PVM) Pasiūlyta aukcione: 2,50
ct/kWh eurais (be PVM).
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Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015 m.
kovo 1 d. yra 3,60 ct/kWh eurais (be PVM) (arba 12,43 ct/kWh litais (be
PVM)). Pasiūlyta aukcione: 3,50 ct/kWh eurais (be PVM)
32.
Pagal dabartinį reguliavimą šilumos
tiekimo įmonėms, naudojančioms gamtines dujas,
yra prievolė supirkti SGD terminalo dujas už
Komisijos nustatytą kainą. PAV nevertino naujų
kogeneracinių pajėgumų, naudojančių ne gamtines
dujas bet biokurą ir atliekas, poveikį SGD terminalo
dujų išnaudojimo lygiui, pačių dujų kainoms bei
gamtinių dujų infrastruktūros kainoms.

LR Vyriausybė, patvirtindama Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021
metų programą, kurioje numatyta priemonė rekonstruojant esamus
kogeneracinius pajėgumus ar statant naujus, užtikrinti, kad Vilniaus
centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje papildomai būtų įrengta iki 145
MW elektrinės galios / iki 240 MW šiluminės galios atsinaujinančius ir (ar)
vietinius energijos išteklius (komunalines atliekas) naudojančių įrenginių,
bei paskirdama „Lietuvos energija“, UAB paskirtuoju vykdytoju, šiuos
sprendimus atliko remdamasi atliktų studijų bei SPAV rezultatais. Manytina,
kad biokuro plėtros įtaką SGD terminalo dujų išnaudojimo lygiui buvo
vertinta kompleksiškai šiuos minėtuose nacionalinio lygmens
dokumentuose, todėl papildoma analizė PAV ataskaitoje neatliekama bei
nėra šio PAV objektas.

33.
PAV ataskaitoje visiškai nėra įvertinta
projekto įtaka dujų perdavimo ir skirstymo
kainoms, kurios taip pat turi įtaką šilumos ir elektros
kainoms. PAV ataskaitoje nurodoma, kad projektas
ženkliai mažina iškastinio kuro (dujų) vartojimą
šilumos gamybai. Kadangi dujų transportavimo
infrastruktūros išlaikymo ir eksploatacijos kaštai
lieka tokie pat, reiškia drastiškai dėl projekto
sumažėjus dujų vartojimui, didės dujų perdavimo ir
skirstymo kaina. Kadangi dujų vartojimas gaminant
šilumą Vilniuje išlieka ir jgyvendinus projektą, turi
būti įvertinta padidėjusios dujų kainos įtaka
Vilniaus m. šilumos tarifui ir jo didėjimui. Dujų
perdavimo kainos padidėjimas turės įtaką šilumos
kainai, ne tik Vilniuje bet ir kituose miestuose, kurie
naudoja nors kiek dujų šilumos gamybai. Taip pat
tikėtina, kad didės VIAP lėšų poreikis perkant
elektra iš Lietuvos elektrinės, nes pabrangs
perkamų dujų, skirtų elektros gamybai kaina, o tai
didins galutinę kainą elektros vartotojams. Prašome

LR Vyriausybė, patvirtindama Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021
metų programą, kurioje numatyta priemonė rekonstruojant esamus
kogeneracinius pajėgumus ar statant naujus, užtikrinti, kad Vilniaus
centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje papildomai būtų įrengta iki 145
MW elektrinės galios / iki 240 MW šiluminės galios atsinaujinančius ir (ar)
vietinius energijos išteklius (komunalines atliekas) naudojančių įrenginių,
bei paskirdama „Lietuvos energija“, UAB paskirtuoju vykdytoju, šiuos
sprendimus atliko remdamasi atliktų studijų bei SPAV rezultatais. Manytina,
kad biokuro plėtros įtaka dujų ūkio infrastruktūrai buvo vertinta
kompleksiškai šiuose minėtuose nacionalinio lygmens dokumentuose,
todėl papildoma analizė PAV ataskaitoje neatliekama.
Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus kogeneracinė elektrinė neplanuoja
dalyvauti VIAP mechanizme, kadangi projektą planuojama finansuoti ES
paramos lėšomis į kapitalą. Todėl dėl Vilniaus kogeneracinės elektrinės
atsiradimo sudaromos sąlygos mažėti VIAP lėšų poreikiui, taip sudarant
sąlygas mažinti ir galutinę kainą elektros energijos vartotojams.
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atitinkama informacija papildyti Ataskaitą.
5.

Lietuvos komunalininkų ir atliekų
tvarkytojų asociacija
Prezidentė Raminta Radavičienė
Šeiminykščių g. 23, LT-09200,
Vilnius
Tel. 8 5 2610902, el. paštas:
info@lkata.lt

Raštu (el. paštu) 2015-06-03 Nr. 9 pateikė
pasiūlymus:
1.
Dėl degintinų atliekų sąrašo papildymo.
Mūsų manymu, PAV ataskaitoje įvardintos ne visos
atliekų rūšys, kurias būtų galima deginti tokiuose
atliekų deginimo įrenginiuose. PAV ataskaitoje
nurodyta, kad deginimui bus priimamos tik po
apdorojimo mechaninio biologinio apdorojimo
įrenginiuose likusios, netinkamos perdirbti,
energinę vertę turinčios komunalinės atliekos.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įvairiose gamybos
įmonėse, vykdant kitas įvairias ūkines veiklas, taip
pat susidaro nepavojingos atliekos, kurios nepaklius
į MBA įrenginius, ne visos tinkamos perdirbti ir
kurios galėtų, o įgyvendinant Atliekų tvarkymo
įstatyme įtvirtintą atliekų prevencijos ir tvarkymo
prioritetų eiliškumą, turėtų būti deginamos.
Atsižvelgdami į tai, prašome PAV ataskaitoje
įvertinti galimybę planuojamuose įrenginiuose
priimti deginimui ne tik MBA įrenginiuose
apdorotas deginimui skirtas komunalines atliekas ir
papildyti pateiktą sąrašą galimų deginti kitų atliekų
kodais.

PAV ataskaita papildyta (punktas „1.4. Kuro ir energijos vartojimas“)
numatant galimybę deginimui naudoti komercinių, pramoninių ir kitų
institucijų atliekas, kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitines
atliekas. PAV ataskaitos skyriuje „3 Atliekos“ punkte „3.1. Atliekų deginimas“
pateiktas papildytas degintinų atliekų sąrašas.

2.
Dėl projekto poveikio atliekų tvarkymo
kainai įvertinimo. LR Vyriausybės 2014 m. balandžio
16 d. nutarimu Nr. 366 patvirtinto Valstybinio
atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano 255.4.
punkte nustatyta, kad išlaidos už komunalinių
atliekų tvarkymą negali viršyti 1 procento
disponuojamų namų ūkio pajamų. PAV ataskaitoje
nagrinėjamas projekto poveikis šilumos kainai.
Manytina, kad paraleliai turėtų būti vertinamas ir
projekto poveikis atliekų tvarkymo kainai.

Planuojama ūkinė veikla laikytina kaip pigesnė atliekų šalinimo sąvartyne
alternatyva. Planuojamoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje bus
deginamos tik tolimesniam perdirbimui netinkamos atliekos, kurių kita
šalinimo alternatyva yra komunalinių atliekų sąvartynas nepriklausomai
nuo to, ar atliekos bus rūšiuojamos Vilniaus MBA įrenginiuose.
Atliekų tvarkymo įkainius gyventojams nustato vietos savivaldybė, kuri taip
pat priima sprendimus dėl atliekų prevencijos, paruošimo naudoti
pakartotinai, perdirbimo ir kitų užduočių bei investicijų į šias sritis. PŪV
poveikis galutinei kainai gyventojams pasireikš kaip išlaidų atliekų šalinimui
sąvartyne sutaupymas. Kadangi atliekų šalinimas sąvartyne brangs dėl nuo

34

Eil.
Nr.

Suinteresuotos visuomenės atstovo
vardas, pavardė (pavadinimas) ir
adresas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų argumentuotas įvertinimas

2016 metų įvedamo sąvartyno taršos mokesčio, PŪV užtikrins, kad dėl šio
mokesčio įvedimo atliekų tvarkymo įkainis gyventojams neprivalės būti
didinamas.

6.

UAB „Biastra plius“
Domantas Tracevičius
El. paštas:
domantas@biastraplius.lt

El. paštu 2015-06-03 pateikė pastabas:
1. Pagal poveikio vertinimo rengimo įstatymus,
turėtų būti numatyta visų susidarančių atliekų
srautų sutvarkymas:
1)
antroje
alternatyvoje
nėra
išskirti
susidarantys 10 01 03 lakieji durpių ir neapdorotos
medienos pelenai taip pat būdas kas ir kaip galėtų
juos sutvarkyti.
2)
nei vienoje alternatyvoje nėra numatyta
kaip bus tvarkomas atliekų deginimo metu
susidarantys pelenai. Deginant džiovintą nuotekų
dumblą, susidaro 30-50 % pelenų nuo sausos
medžiagos. Pagal susidarančias sunkiųjų metalų
koncentracijas (ypač cinko), tikėtina, kad tokie
pelenai bus pavojingi ir juos teks šalinti pavojingų
atliekų sąvartyne.

2. Tai, kad pelenai yra turtingi anglimi, jie yra
tinkami kompostuoti kartu su nuotekų dumblu
(http://www.wtert.eu
/default.asp?Menue=1&ArtikelPPV=26253).
Šiuo metu UAB "Biastra plius" priima lakiuosius
durpių ir neapdorotos medienos pelenus už
maždaug 30 EUR/t + PVM Titnago g. 74 esančioje

PAV ataskaita patikslinta išskiriant PŪV vystymo alternatyvoje Nr. 2
susidarančius biokuro deginimo pelenus (PAV ataskaitos skyrius „3.
Atliekos“). Šių pelenų tvarkymo būdai yra reglamentuojami Medienos kuro
pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (patvirtintos LR aplinkos ministro
2011 m. sausio 5 d. jsakymu Nr. Dl-14, su vėlesniais pakeitimais).
PAV ataskaitoje yra nurodyta, kad atliekų deginimo metu susidarę dugno
pelenai (šlakas) laikinai iki perdavimo atliekų tvarkytojui bus sandėliuojami
įmonės teritorijoje esančiame uždaro tipo šlako sandėlyje, o dūmų valymo
kietosios atliekos - laikinai saugomos atskirai nuo visų kitų pelenų, specialiai
įrengtoje uždaro tipo talpykloje iki perdavimo specializuotiems atliekų
tvarkytojams.
Bendruoju atveju medienos ir durpių deginimo pelenai gali būti šalinami
sąvartyne, panaudojami dirvos pagerinimui miškų ir žemės ūkyje
(dažniausiai –dugno pelenai), civilinėje inžinerijoje - kelių tiesime, statybose
ir kt (dažniau – lakieji pelenai). Siekiant nustatyti pelenų panaudojimo
galimybes turi būti atlikti susidarančių pelenų cheminės sudėties tyrimai,
atlikti bandymai, pavyzdžiui, siekiant pelenus įmaišyti į statybinius mišinius
turi būti atlikti tokių mišinių atsparumo testai.
Atsižvelgiant į tai, numatoma, kad Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje
susidarantys pelenai bus šalinami sąvartyne, o dėl tolimesnio pelenų
panaudojimo bus sprendžiama turint tikslius kasmetinius skirtingo tipo
pelenų kiekius bei atlikus tyrimus.
PAV ataskaita papildyta skyriuje „3.3 Susidarančių atliekų tvarkymas ir
antrinio naudojimo galimybės“ nurodant galimybę neapdorotus biokuro
pelenus priduoti kompostavimui specializuotoms šią veiklą vykdančioms
įmonėms.
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aikštelėje. UAB "VAATC" lakiuosius durpių ir
neapdorotos medienos pelenus priima už 32,87
EUR/t + PVM (nuo 2016 taip pat bus taikomas
papildomas 20,27 EUR/t sąvartyno mokestis, kuris
kasmet augs) Elektrėnų savivaldybėje, Kazokiškių
kaime esančiame sąvartyne.
UAB "Biastra plius" laimėjo konkursą tvarkyti UAB
"Lietuvos energijos gamyba" lakiųjų biokuro pelenų
tvarymo
konkursą
aplenkęs
artimiausius
konkurentus UAB "Ecoservice".
Šiuo metu Jočionių g. 13 įsikūrusios UAB "Vilniaus
energija" pelenus tvarko UAB "Bionovus"
(http://cvpp.lt
/index.php?option=com
vpt&theme=new&task=viewnotice&legacy
id=2002704481), pagal sutartį gaunasi, kad jie
tvarko už 37,5 EUR/t + PVM.
Siūlau apsvarstyti galimybę lakiuosius durpių ir
neapdorotos
medienos
pelenus
priduoti
kompostavimui UAB "Biastra plius", nes tai būtų
pats pigiausias ir ekologiškiausias jų sutvarkymo
būdas.
7.

Lietuvos
žaliųjų
judėjimas/Lietuvos žemės draugai
Vicepirmininkė
Gadliauskienė
I. Kanto 6, Kaunas
a/d 160, 44002 Kaunas
Tel. 8 37 324241
El. Paštas: zalieji@zalieji.lt

Janina

Raštu (įteikta viešo susirinkimo metu) 2015-06-01
Nr. 2015/LE-1 pateiktos pastabos PAV ataskaitai:
1.
PAV ataskaitoje numatyta, kad Vilniaus
kogeneracinėje jėgainėje bus deginamos ne tik
komunalinės atliekos, bet ir komunalinių nuotekų
valymo dumblas. Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministro 2001 m. birželio 29 d. jsakymu Nr. 349 „Dėl
normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „nuotėkų
dumblo
naudojimo
tręšimui
reikalavimai“
patvirtinimo“ norminiame dokumente nurodoma,
kad dumble yra tokie sunkieji metalai, kaip švinas,
kadmis, chromas, varis, cinkas, gyvsidabris.
Ministerijos naujoje LAND 20-2015 redakcijoje III
kategorijos (kuri ir numatoma deginti) dumblui

PAV ataskaitoje informacija apie susidarančių pelenų kiekius, jų laikymo
būdą yra pateikta skyriuje „3. Atliekos“. Rengiant PAV ataskaitą LR Aplinkos
ministerija pateikė informaciją, kad: „Aplinkos ministerijos žiniomis nuotekų
valymo įrenginių dumblas priskiriamas nepavojingoms atliekoms“. Ši
informacija yra pateikta PAV ataskaitos 4 priede.
Paminėtina, kad dumblo džiovinimas įtakos sunkiųjų metalų kiekiui
pelenuose neturi, kadangi džiovinimo metu yra pašalinamas vanduo ir
valykloje susidarančio dumblo sausų medžiagų kiekis nuo to nepasikeičia.
PAV ataskaitoje yra įvertinta, kad susidarę degimo produktai bus valomi
dūmų valymo filtruose įpurškiant aktyvuotą anglį ir teršalų, tame tarpe ir
sunkiųjų metalų, išmetimas į aplinkos orą bus minimizuotas.
PAV ataskaitos skyriuje „3. Atliekos“ yra pateikti susidarančių atliekų
(pelenų) kiekiai ir jų kodai bei nurodyti jų tvarkymo būdai.
Atkreiptinas dėmesys, kad PŪV planuojamas tik nepavojingų komunalinių
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sunkiųjų metalų koncentracija yra dvigubinama.
Pagal viešumoje teikiamą informaciją, tai vieni
pavojingiausių sunkiųjų metalų gyvam organizmui,
o kancerogeninis bei mutageninis jų poveikis
priklauso nuo koncentracijos ir gali pasireikšti ne iš
karto, bet po tam tikro laiko. Jei deginamas
išdžiovintas dumblas, tai pelenuose 2,5 karto
padidėja sunkiųjų metalų koncentracija. Ataskaitoje
nėra paaiškintas sunkiųjų metalų ir pelenų kiekio
santykis, nėra paaiškintas kokie kiekiai pelenų
susidarys per metus ir kur jie bus laikomi.

atliekų deginimas. Jei, pasikeitus aplinkybėms paaiškėtų, kad komunalinių
nuotėkų dumblas priskiriamas pavojingoms atliekoms, toks dumblas
Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje negalės būti deginamas.

2.
Ataskaitoje nurodoma, kad pavojingas
atliekas sudaro pelenai iš katilo ir teigiama, kad jos
bus laikomos bunkeriuose, o paskui perduodamos
licencijuotoms pavojingų atliekų tvarkymo
įmonėms. Nėra paaiškinta kur atsakingos įmonės
išveš atitinkamą kiekį pelenų ir kokiu pagrindu bus
tai padaryta. Visuomenė nori žinoti kaip bus
užtikrinta, kad pavojingos atliekos atsiras galutinėje
tam skirtoje vietoje.

PAV ataskaitoje yra nurodyta, kad lakieji pelenai ir kietosios atliekos po
dūmų valymo proceso pateks į atskirą uždarą galutinio produkto bunkerį.
Pavojingos atliekos bus laikomos tik laikinai, iki perdavimo licencijuotoms
pavojingų atliekų tvarkymo įmonėms. Šios pavojingos atliekos bus
iškraunamos į specialų autotransportą/ar bus pakuojamos taip, kad nekeltų
pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai, t.y. pavojingos atliekos bus
vežamos laikantis pavojingų atliekų vežimo reikalavimų, nustatytų Atliekų
tvarkymo taisyklėse (pakeitimas 2011 m. gegužės 3 d. LR aplinkos ministro
įsakymu Nr.D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721). Atidavus licencijuotam atliekų
tvarkytojui, už tolimesnį pavojingų atliekų sutvarkymą atsako licencijuotas
atliekų tvarkytojas, kurio veiklą reglamentuoja tokią veiklą reguliuojantys
teisės aktai.

3.
Biokuro katilinei numatoma deginti
medienos antrinę žaliavą. Tačiau nėra nurodoma
kokiais kiekais ir iš kur bus teikiama ši žaliava. Nėra
paskaičiuota, ar pakaks žaliavos biokuro jėgainei jei
tokių jėgainių yra kiekvienoje vietovėje.
Nepaskaičiuota kiek laiko bus galima teikti
medienos atliekas, jei miškas užauga ne per metus.

PAV ataskaitos skyriuje 1.4.2 yra pateikiama informacija apie numatomą
naudoti biokurą ir jo potencialą. Informacija apie biokuro poreikius ateityje,
biokuro potencialą ir galimybes tuos poreikius patenkinti naudojant tik
vietinės kilmės biokurą, kartu nepažeidžiant biokuro naudojimo darnumo
reikalavimų yra priimta remiantis 2013 m. Lietuvos energetikos konsultantų
asociacijos parengta "Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimo, biokuro
kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir
biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai“
ataskaita.

4.
Šalia medienos atliekų numatoma deginti
ir durpes. Neaišku iš kurios teritorijos jos bus

PAV ataskaitoje yra analizuojamas įvairių kuro rūšių, tinkamų deginti
planuojamoje jėgainėje naudojimas. Durpių naudojimas Vilniaus
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gabenamos. Pelkės, kuriose ir sudaro durpės, yra
svarbios bioįvairovės išsaugojimui ir paviršinių
vandens telkinių vandens lygio užtikrinimui. Trūksta
duomenų koks kiekis durpių ir iš kur bus numatytas
šiam tikslui.

kogeneracinėje jėgainėje svarstomas kaip viena iš alternatyvų biokurui,
jeigu būtų biokuro trūkumas, nedetalizuojant konkrečios teritorijos iš kur
jos gali būti gabenamos.

5.
Biokuro katilinei žaliava bus tiekiama
geležinkeliu ir autotransporto priemonėmis.
Atkreiptinas dėmesys, kad kitas srautas transporto
aptarnaus šalia esančią mechaninių biologinių
įrenginių įmonę. Ataskaitoje nesimato suminio
transporto
srautų
judėjimo
atitinkamomis
gatvėmis.

PŪV poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje (skyrius „4.9. Visuomenės
sveikata“, punktas „4.9.4.1. Triukšmas“) yra pateikta išsami informacija apie
numatomus PŪV aptarnaujančio transporto srautus esamais
keliais/gatvėmis, prognozuojamą jų poveikį aplinkai ir naudotus vertinimo
metodus. Siekiant nustatyti, kaip PŪV aptarnaujantys transporto srautai gali
įtakoti transporto triukšmo lygius viešojo naudojimo gatvėse, triukšmo
modeliavimas buvo atliktas dviem scenarijais: I – apskaičiuojamas esamo
transporto triukšmo lygis pagal esamo transporto srauto duomenis (2014
m. SĮ Vilniaus plano pateikti duomenys nagrinėjamose gatvėse), II – prie
pirmame scenarijuje esamo transporto srauto papildomai pridedami PŪV
aptarnaujančio transporto srautai ir apskaičiuojamas bendras transporto
keliamas triukšmo lygis. Pirmuoju atveju apskaičiuotas prognozuojamas
transporto triukšmo lygis be PŪV aptarnaujančio transporto srautų,
antruoju – apskaičiuoti prognozuojami triukšmo lygiai su įvertintu PŪV
aptarnaujančio transporto srautu.
Apskaičiuotas prognozuojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje
aplinkoje transportui važiuojant Titnago, Dubliškių, Paneriškių ir Jočionių
gatvėmis, įvertinus esamus transporto srautus, pateitas PAV ataskaitos
„4.9.4.1.6. Triukšmo lygio prognozė“ skyriuje.
Kadangi PŪV organizatorius nėra kelių ir gatvių savininkas ar valdytojas, jis
neturi galimybių planuoti ar organizuoti teritorijoje (nagrinėjamame žemės
sklype ir gretimybėse) numatomų statyti įmonių (objektų) ūkinę veiklą
aptarnaujančio transporto srautų vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse. Šių
kelių ir gatvių priežiūrą, siekiant užtikrinti aplinkos kokybės apsaugą ir
saugų eismą, turi vykdyti kelių savininkai ar valdytojai. Todėl PAV
ataskaitoje nagrinėti ir pateikti konkrečią informaciją apie kitus ūkio
subjektus aptarnaujančio transporto srautus, suminius srautus vietinės
reikšmės keliuose ir gatvėse PŪV organizatorius ir PAV rengėjas neturi nei
praktinių galimybių, nei loginio pagrindimo. Pateikiama tik prognozuojama
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PŪV aptarnaujančio transporto srauto įtaka aplinkai.
Pateikiame teisės aktus, nurodančius vietinių kelių ir gatvių priežiūros
kompetencijas ir atsakomybes: Lietuvos Respublikos teisės aktai numato
kelių savininkų ir valdytojų pareigas: Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4
str. nurodyta, kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės nuosavybės teise
priklauso savivaldybėms. Šio įstatymo 5 str. 4 punkte nurodoma, kad
vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo,
taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo jų savininkai ir (ar)
valdytojai. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. nurodoma,
kad savarankiškos savivaldybių funkcijos yra savivaldybių vietinės reikšmės
kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga.
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155
„Dėl kelių priežiūros tvarkos patvirtinimo“, patvirtinta „Kelių priežiūros
tvarka“, 6 punkte nurodoma, kad savivaldybės atlieka vietinės reikšmės
viešųjų kelių ir gatvių taisymo bei priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų
užtikrinimo užsakovo funkcijas, vykdo vietinės reikšmės viešųjų kelių
(gatvių) naudojimo priežiūrą, organizuoja techninę jų priežiūrą.
6.
Nepritariame, kad planuojamam objektui
sanitarinė apsaugos zona būtų sutapatinama su
planuojamos ūkinės veiklos ribomis. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintų
Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo
taisyklių 37 dalyje nurodo, kad „SAZ ribos turi būti
didinamos, kai tarša gyvenamojoje aplinkoje ir/ar
rekreacinėje teritorijoje yra ar gali būti didesnė nei
ribinė, esant nepalankiai vėjų krypčiai, esant
nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms.”
Abejojant dėl foninės taršos nustatymo, galima
teigti, kad ši tarša kaskart gali viršyti ribinę.
Nesutinkame su ataskaitoje pateiktu nurodymu
sutapatinti SAZ ir PŪV ribas ir reikalaujame
atitinkamai nustatyti jas vieno kilometro atstumu
nuo objekto sklypo ribos.

SAZ ribos turi būti nustatomos tokios, kad taršos objekto keliama cheminė,
fizikinė aplinkos oro tarša, tarša kvapais ar kita tarša, kurios rodiklių ribinės
vertės reglamentuotos teisės norminiuose aktuose, už SAZ ribų neviršytų
teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės
paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių. Atlikus
planuojamos ūkinės veiklos – Vilniaus kogeneracinės jėgainės - įtakojamos
triukšmo, aplinkos oro taršos, kvapų prognozuojamos sklaidos įvertinimą
PŪV dviem vystymo alternatyvų atvejams (PAV ataskaitos 4.9.4.1-4.9.4.3
punktai) nustatyta, kad PŪV abiem vystymo alternatyvų atvejais ties
planuojamos ūkinės veiklos planuojamos naudoti žemės sklypo dalies
teritorijos riba nei vienas nagrinėjamas taršos veiksnys neviršija
visuomenės sveikatos saugos ir kitais teisės norminiais aktais
reglamentuojamų didžiausių leidžiamų ribinių dydžių. Įvertinus „Lietuvos
energija“, UAB planuojamos ūkinės veiklos – Vilniaus kogeneracinės
jėgainės Jočionių g. 13, Vilnius - prognozuojamos taršos sklaidos
skaičiavimo duomenis, daroma išvada, kad abiem PŪV vystymo alternatyvų
atvejais SAZ ribas galima nustatyti sutapdinant su PŪV planuojamos
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naudoti žemės sklypo dalies teritorijos ribomis. Tokiu atveju bus
užtikrinama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinės apsaugos zonų
ribų nustatymo ir režimo taisyklių nuostata, kad taršos objekto keliama
cheminė, fizikinė aplinkos oro tarša, tarša kvapais ar kita tarša, kurios
rodiklių ribinės vertės reglamentuotos teisės norminiuose aktuose, už SAZ
ribų neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar)
visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių ir
planuojama ūkinė veikla, vykdoma nagrinėjamoje vietoje, nedarys
neigiamo poveikio visuomenės sveikatai.
Vietovės meteorologinius duomenis aplinkos oro teršalų sklaidos
modeliavimui pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
7. Ataskaitoje teigiama, kad Vilniaus kogeneracinės
jėgainės 51 proc. akcijų paketą valdys valstybė.
Susitikimuose su visuomene projekto organizatoriai
teigė, kad įmonė bus tik valstybinė. Tačiau jei
valstybė valdys 51 proc. akcijų paketą, tuomet kas
valdys likusią dalį ?

PAV ataskaitos skyriuje „1.3.3 Veiklos vykdymo etapai“ yra paaiškinta, kad
2015 m. vasario mėn. įsteigta projektą vykdysianti specialiosios paskirties
bendrovė UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, kurios 100 proc. akcijų
priklauso „Lietuvos energija“, UAB.
2014 m. pabaigoje - 2015 m. pradžioje buvo vykdoma partnerių atranka.
Atrinktiems partneriams kaip viena iš galimybių buvo siūloma įsigyti dalį
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ akcijų, neviršijant 49 proc. 2015 m.
kovo mėn. „Lietuvos energija“, UAB baigė vertinti iš potencialių partnerių
gautus pasiūlymus. Negavus projektų tikslus atitinkančių partnerių
pasiūlymų atrankos procedūra nutraukta, numatant galimybę, kad
partneriai gali būti pritraukiami vėlesniuose projekto įgyvendinimo
etapuose, bet užtikrinant įmonės valdymą „Lietuvos energija“, UAB
išlaikant 51% įmonės akcijų.

8.
Vadovaujantis
atliekų
deginimo
aplinkosauginiais reikalavimais, ūkinės veiklos
vykdytojai, deginantys atliekas bendro deginimo
įrenginiuose arba deginimo įmonėse, privalo atlikti
sunkiųjų
metalų,
PCDD/PCDF
matavimus.
Ataskaitoje nėra numatyta kaip sunkiųjų metalų
matavimai bus atlikti. Kaip ūkinės veiklos
vykdytojai, vadovaujantis 2002 m. LR aplinkos
ministro įsakymu „Dėl duomenų apie taršos

PAV ataskaitoje, skyriuje „6. Monitoringas“ yra numatyta, kad vadovaujantis
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais įmonei bus rengiama
aplinkos monitoringo programa, kuri numatys tyrimų atlikimo metodus,
apimtis ir tyrimų rezultatų ataskaitų teikimo tvarką. Parengta monitoringo
programa bus derinama su atsakinga institucija. Monitoringo programoje
tyrimų apimtys negalės būti mažesnės, nei numatytos PAV ataskaitoje.
Vadovaujantis LR PŪV poveikio aplinkai vertinimo įstatymu PAV ataskaitoje
yra pateikti šios programos metmenys (skyrius „6. Monitoringas“). PAV
ataskaitos punkte „6.3.1.3. Monitoringo matavimų dažnis“ yra pateikta

40

Eil.
Nr.

Suinteresuotos visuomenės atstovo
vardas, pavardė (pavadinimas) ir
adresas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų argumentuotas įvertinimas

šaltinius ir iš jų išmetamus (išleidžiamus)
pagrindinius
teršalus
pateikimo
tvarkos
patvirtinimo“ ir 2000 m. liepos 17 d. Europos
Komisijos sprendimo Nr. 2000/479/EB dėl Europos
išmetamųjų
teršalų
registro
įgyvendinimo
reikalavimais, teiks visuomenei informaciją apie
PCDD/PCDF ir HC išmetimą.

informacija, kad: „vadovaujantis Atliekų deginimo aplinkosauginių
reikalavimų 48 punktu atliekų deginimo įrenginyje nuolatos turi būti
vykdomi NOX, CO, dulkių (bendras kiekis), bendrosios organinės anglies
(toliau – BOA), HCl, HF, SO2 matavimai, ne mažiau kaip du sunkiųjų metalų,
dioksinų ir furanų matavimai per metus. Per pirmuosius 12 deginimo ar
bendro deginimo įrenginio eksploatavimo mėnesių sunkiųjų metalų,
dioksinų ir furanų matavimai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per 3
mėnesius. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringo planas
pateiktas 6.3.3 lentelėje“.

9.
Vertinant dėl planuojamos įmonės
viešumo vykdant ūkinę veiklą, numatoma, kad
Vilniaus kogeneracinės jėgainės eksploatavimo
metu
numatomas
nuolatinis
oro
taršos
monitoringas ir duomenų viešinimas. Nepaaiškinta
kaip ir kur visuomenė galės susipažinti su
pateikiamais duomenimis.

Įmonės eksploatacijos metu vykdomo aplinkos monitoringo rezultatų ir
ataskaitų teikimas bus vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatais (patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546., su vėlesniais
pakeitimais).

10. Vilniaus gyventojai turėdami liūdną patirtį kai
buvo vykdoma medicininių atliekų deginimo ūkinė
veikla ir klastojami į aplinką leidžiama tarša,
reikalauja, kad būtų numatytos priemonės, iškilus
abejonėms dėl aplinkos taršos, visuomenei pačiai
išsikviesti atsakingas institucijas ir nurodyti kurioje
(5 kilometrų atstumu nuo planuojamo objekto)
vietoje atlikti tyrimus.

„Lietuvos energija“, UAB vykdydama veiklą negali drausti visuomenei,
iškilus abejonėms dėl aplinkos taršos, pačiai išsikviesti atsakingas
institucijas ir atlikti tyrimus.
Paminėtina, kad pagal atlikus skaičiavimus aplinkos oro taršos sklaidos
koncentracijos ribinių verčių nesiekia nei PŪV vystymui planuojamo sklypo
dalies teritorijos ribose nei už ribų. Vertinimas yra atliktas 4,6 km spinduliu
aplink planuojamos kogeneracinės jėgainės kaminą. Tokiu atstumu
aptinkami tik teršalų pėdsakai, gerokai mažesni nei foninės teršalų
koncentracijos.

11.
Ataskaitoje
nenumatyta
kaip
bus
įgyvendinamas
Vilniaus
aplinkinių
rajonų
gyventojų, susijusių su planuojamo objekto tarša,
sveikatos (vadovaujantis Lietuvos Respublikos
visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo IX-886
reikalavimais) monitoringas.

Gyventojų sveikatos monitoringas nenumatomas. Planuojamos ūkinės
veiklos prognozuojama aplinkos tarša gretimybėse esančiose
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijose neviršys visuomenės
sveikatos teisės aktais reglamentuojamų didžiausių dydžių, todėl veikla bus
nekenksminga gyventojų sveikatai ir vykdyti gyventojų sveikatos rodiklių
monitoringo nėra pagrindo.

12.
Ataskaitoje nėra išaiškinta kaip, ryšium su
planuojama kogeneracine jėgaine, atliekų vežėjams
keisis vartų mokestis, o vartotojams - šilumos kaina.

Planuojama ūkinė veikla laikytina kaip pigesnė atliekų šalinimo sąvartyne
alternatyva. Planuojamoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje bus
deginamos tik tolimesniam perdirbimui netinkamos atliekos, kurių kita
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Nėra paaiškinta kokia kaina bus perkamos
išrūšiuotos atliekos MBA ir kaip tai įtakos bendrą
šilumos ( elektros) kainą vartotojams.

šalinimo alternatyva yra komunalinių atliekų sąvartynas nepriklausomai
nuo to, ar atliekos bus rūšiuojamos Vilniaus MBA įrenginiuose.
Atliekų tvarkymo įkainius gyventojams nustato vietos savivaldybė, kuri taip
pat priima sprendimus dėl atliekų prevencijos, paruošimo naudoti
pakartotinai, perdirbimo ir kitų užduočių bei investicijų į šias sritis. PŪV
poveikis galutinei kainai gyventojams pasireikš kaip išlaidų atliekų šalinimui
sąvartyne sutaupymas. Kadangi atliekų šalinimas sąvartyne brangs dėl nuo
2016 metų įvedamo sąvartyno taršos mokesčio, PŪV užtikrins, kad dėl šio
mokesčio įvedimo atliekų tvarkymo įkainis gyventojams neprivalės būti
didinamas.
Vilniaus kogeneracinė jėgainė Vilniaus miesto centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje veiks kaip nepriklausomas šilumos gamintojas.
Atsižvelgiant į esamą kainodarą, nepriklausomo šilumos gamintojo
parduodamos šilumos kainai didžiausią įtaką turi šilumos tiekėjo tiekiamos
šilumos gamybos kaina. Detaliau ši priklausomybė ir teisės aktų nuostatos
yra išaiškintos PAV ataskaitos skyriaus „4.7.2. Galimas PŪV poveikis
ekonominėms sąlygoms, darbo rinkai, investicijoms, šilumos kainos kitimo
tendencijos“ dalyje „Šilumos gamybos kaina kaip galutinės kainos
vartotojams dedamoji“. Šioje dalyje taip pat pateiktas šilumos kainos
mažinimo potencialo vertinimui naudotos prielaidos bei vertinimo
rezultatai. Atsižvelgiant į visuomenės pasiūlymus PAV ataskaitoje
papildytas šilumos kainos mažinimo potencialui naudotų prielaidų bei
paties vertinimo aprašymas. Vertinimas rodo, kad pradėjus veikti naujiems
įrenginiams (žr. PAV ataskaitos 4.7.10 pav.), kurių suminė šilumos energijos
gamybos galia siektų ~120 MW ir galiojant PAV ataskaitoje priimtoms
prielaidoms, šilumos gamybos kainos Vilniaus m. CŠT sistemoje mažinimo
potencialas galėtų siekti iki ~25 proc., kai naujų įrenginių šilumos gamybos
galia siekia iki 240 MW, šilumos gamybos kainos Vilniaus m. CŠT sistemoje
mažinimo potencialas galėtų siekti iki ~35 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad
PAV ataskaitoje pateikiamas šilumos gamybos kainos mažinimo
potencialas, reali Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto įtaka šilumos
gamybos kainai Vilniaus m. CŠT sistemoje priklausys nuo faktinių kuro
kainų, nuo projektą vystančio NŠG parduodamos šilumos kainos šilumos
teikėjui ir kitų veiksnių.
PAV ataskaitoje numatyta, kad Vilniaus kogeneracinės jėgainės elektros
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gamybos atveju, priklausomai nuo alternatyvos, per metus pagamintas
elektros energijos kiekis sudarytų apie 2-5,2 proc. bendro Lietuvos elektros
energijos poreikio. Iki 2015 m. pabaigos nutiesus planuojamas elektros
jungtis tarp Lietuvos ir Švedijos (NordBalt jungtis) bei Lenkijos (LitPolLink
jungtis) Lietuvos elektros energijos gamintojai veiks bendroje elektros
energijos rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad dėl rinkos dydžio Skandinavijos
elektros rinka bus lemiantis veiksnys formuojantis elektros energijos kainos
pokyčius Lietuvoje, bei į tai, kad numatomas pagaminti elektros kiekis
nesiekia net 10 proc. Lietuvos poreikio, nei viena iš nagrinėjamų
alternatyvų neturės reikšmingos įtakos elektros energijos kainos kitimo
tendencijoms.

8.

UAB „Sweco Lietuva“
Viceprezidentas Aidas Vaišnoras
V. Gerulaičio g. 1
LT-08200 Vilnius
Tel. 8 5 262 2621

Apibendrinant
pateiktas
pastabas
galima
konstatuoti, kad visuomenė nežino į kurią pusę ir
kaip keisis šilumos kaina vartotojams, visuomenė
nėra užtikrinta, kad suinteresuoti asmenys galės bet
kada susipažinti su objekto skleidžiamos taršos
duomenimis. Be to, panaikinama sanitarinė
apsaugos
zona
ir
nesirengiama
vykdyti
monitoringo kaip nusėdę sunkieji metalai,
dioksinai, furanai bei aptarnaujančio transporto
srautai veikia žmonių sveikatą. Pagaliau Vyriausybė
net nesvarsto klausimo kaip kompensuoti
aplinkinių rajonų gyventojams už galimai prarastą
sveikatą ir ramybę. Negalime pritarti parengtam
PAV, kuris parengtas daugiau naudojantis bendrai
sukurtu modeliu, negu būtų gilinamasi į esmines
aptariamos vietovės problemas.

PAV ataskaitoje yra išsamiai išnagrinėtas galimas planuojamos ūkinės
veiklos poveikis šilumos kainai, įvertintas galimas poveikis visuomenės
sveikatai ir išaiškintas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo principas
bei pateikti reikalavimai aplinkos monitoringo vykdymui.
PAV ataskaita yra parengta vadovaujantis PAV programos ir ataskaitos
rengimo nuostatuose (patvirtinta LR AM 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu
Nr. D1-636, su vėlesniais pakeitimais) rekomenduojama PŪV PAV ataskaitos
struktūra ir apimtimi bei atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos
specifiką, GPGB rekomendacijas, analizuojamos vietovės charakteristikas,
galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, esamą aplinkos foninę būklę
bei kitus svarbius aspektus.

Raštu (įteikta viešo susirinkimo metu) 2015-06-04
Nr. V1-1181 pateiktos pastabos ir pasiūlymai PAV
ataskaitai:
1.
Kaip ir yra paminėta PAV ataskaitoje,
strateginis tiek Lietuvos, tiek ir visos Europos
Sąjungos tikslas - didinti energijos vartojimo
efektyvumą, mažinti energetinių objektų poveikį
klimato kaitai, didinti atsinaujinančių ir vietinių

Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas numato, kad poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitoje turi būti pateikta PAV dokumentų rengėjo išnagrinėtų
alternatyvų analizė nurodant jų pasirinkimo priežastis. Ši informacija yra
pateiktas PAV ataskaitos skyriuose „1.3.2. Planuojamos ūkinės veiklos
alternatyvos“ ir „5. Alternatyvų analizė“. Poveikio aplinkai vertinimo vadove
(LA AM, 2009) yra išaiškinta, kad: „Parenkant alternatyvas, turi būti
atsižvelgiama į alternatyvų įgyvendinimo galimybes....“. Pažymime, kad PAV
programos rengimo etape trys ūkinės veiklos technologinės alternatyvos
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energijos išteklių naudojimą. Šie tikslai yra įtvirtinti
daugelyje ES bei Lietuvos teisės aktų, strateginių
dokumentų paminėtų PAV ataskaitoje. Lietuvos
Respublikos Seimas 2012 m. birželio mėn. 26 d.
nutarimu Nr. XI-2133 patvirtino Nacionalinės
energetinės nepriklausomybės strategiją (Žin.,
2012-07- 10, Nr. 80-4149), kurioje numatė, kad
pagrindinis šilumos sektoriaus uždavinys - padidinti
šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo
efektyvumą tuo pačiu metu keičiant šilumos
gamybai naudojamas gamtines dujas biomase.
Strategijoje numatoma, kad Valstybė rems
iniciatyvas, didinančias energijos vartojimo
efektyvumą, skatinančias atliekų naudojimą
energijai gaminti ir didinančias biomasės
naudojimą šilumos gamybai.
Įgyvendinant šias strategines nuostatas LR
Vyriausybė 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 486
„Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos
tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias
kogeneracines elektrines projektų pripažinimo
valstybei svarbiais ekonominiais projektais"
pripažino Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių
projektus
valstybei
svarbiais
ekonominiais
projektais ir numatė ne vėliau kaip iki 2020 m.,
renovuojant esamus kogeneracinius pajėgumus ar
statant naujus, Vilniaus centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje papildomai įrengti biokuro ir (ar)
komunalinių atliekų kogeneracinius įrenginius,
kurių elektrinė galia - iki 145 MW, bei pavedė šio
projekto įgyvendinimą UAB „Lietuvos energija".
Vyriausybė nutarime pažymėjo, kad „Elektrinių
projektų tikslas - maksimaliai sumažinti į Vilniaus ir
Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo
sistemas tiekiamos šilumos energijos gamybos

buvo apibrėžtos pagal NŠŪP Programos 2014-2020 metams projekte
nurodytus uždavinius.
2015 m. kovo 18 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės
šilumos ūkio plėtros 2015 – 2021 metų programos patvirtinimo“ patvirtinta
NŠŪPP, pagal kurią PAV programoje numatyta Alternatyva Nr. 1 žymiai
viršija patvirtintoje NŠŪPP numatytas kogeneracinių įrenginių šilumines
galias, o Alternatyva Nr. 2 iš dalies viršija patvirtintoje NŠŪPP numatytas
kogeneracinių įrenginių šilumines galias.
Aplinkos apsaugos agentūra 2015-04-28 raštu Nr. (15.9)-A4-4691
tvirtindama parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą, nurodė
patikslinti alternatyvose nagrinėjamų kogeneracinių įrenginių galias
atsižvelgiant į LRV 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 patvirtintos
Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos uždavinius.
Patvirtintoje NŠŪP 2015-2021 metų programoje numatyta Vilniaus CŠT
sistemoje papildomai įrengti kogeneracinių įrenginių, gaminančių energiją
iš atsinaujinančių ir (ar) vietinių (komunalinių atliekų) energijos išteklių, iki
145 MW elektrinės ir iki 240 MW šiluminės įrengtosios galios.
Remiantis šiomis nuostatomis PAV ataskaitoje nagrinėtos trys PŪV vystymo
alternatyvos. Atlikus pirminę analizę, PŪV vystymo alternatyvos Nr. 1
atsisakyta dėl jos neatitikimo patvirtintai Nacionalinei šilumos ūkio plėtros
programai. Atsižvelgiant į šiuos motyvus, poveikio aplinkai vertinimas
atliktas PŪV vystymo alternatyvoms Nr. 2 ir Nr. 3, nustatant tokius
galingumus, kurie neviršytų patvirtintoje NŠŪPP programoje nustatytų
uždavinių.
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kainą, užtikrinant didžiausią ekonomiškai pagrįstą
elektros energijos iš vietinių ir atsinaujinančių
energijos išteklių gamybos kiekį“.
2015 m. kovo 18 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 284
buvo patvirtinta Nacionalinė šilumos ūkio plėtros
2015-2021 metų programa (toliau - Programa),
kurioje yra nustatyti konkretūs šilumos gamybos
ūkiui keliami tikslai ir uždaviniai, tarp kurių
aptariant Vilniaus kogeneracinės elektrinės projektą
svarbūs yra:
Pirmasis Programos tikslas mažinti šilumos
energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai
gaminti naudojamo kuro balanse teikiant
pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams
energijos ištekliams.
•
1 uždavinys - siekiant didinti vietinės
konkurencingos elektros energijos gamybos apimtį,
skatinti didelio naudingumo kogeneraciją.
•
2 uždavinys - mažinti šilumos gamybos
įrenginių taršą ir užtikrinti atsinaujinančius
energijos išteklius naudojančių technologijų plėtrą.
Trečiasis Programos tikslas - skatinti prekybą
energijos išteklių biržoje:
•
Trečiojo Programos tikslo uždavinys diversifikuoti vietinių ir atsinaujinančių energijos
išteklių gamybą.
Patvirtinti Programos tikslai ir uždaviniai (1 priedas)
numato:
•
iki 2021 m. pasiekti šilumos kainos
sumažėjimą lyginant su 2013 m - 20 proc.;
•
iki 2021 m. padidinti atsinaujinančių ir
vietinių energijos išteklių dalį centralizuoto šilumos
tiekimo sistemų kuro balanse - iki 70 proc.;
•
iki 2017 m. Vilniaus centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje papildomai įrengti naujų
arba/rekonstruoti esamų kogeneracinių įrenginių,
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gaminančių energiją iš atsinaujinančių ir (ar)
vietinių (komunalinių atliekų) energijos išteklių - iki
145 MWe ir iki 240 MVVš.
Viešam svarstymui pateikta PŪV PAV ataskaita
parengta vadovaujantis atsakingos institucijos
2015-04-28 raštu Nr. (15.9)-A4-4691 patvirtina PŪV
PAV rengėjo VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo
institutas" 2015-04-13 raštu Nr. S15-089 pateikta
programa. Patvirtintos PAV programos kopija bei
PAV subjektų derinimo raštų kopijos yra pateikti
PAV ataskaitos prieduose (Vilniaus kogeneracinės
jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. II
knygos 1-as priedas). Patvirtinta PAV programa
numato galimas ūkinės veiklos alternatyvas, kurios
bus nagrinėjamos PAV ataskaitoje:
•
„Nulinė" alternatyva;
•
Alternatyva Nr. 1: WtE jėgainė 25MWe/74MWš,
biokuro
jėgainė
120MWe/260MWš;
•
Alternatyva Nr. 2: WtE jėgainė 20MWe/65MWš, biokuro jėgainė - 80MWe/21
OMVVš;
•
Alternatyva Nr. 3: bendro deginimo
įrenginys - 45MWe/120MWš;
•
bei papildoma galimybė naudoti Vilniaus
termofikacinės elektrinės TE-3 technologinius
įrenginius).
PAV programoje teigiama, kad analizei yra pateikti
ribiniai objekto veiklos variantai, kurie pagal savo
pagrindines sumines lyginamąsias charakteristikas
neperžengia nagrinėjamų variantų ribų bei jų
įgyvendinimo galimybių. Nagrinėjant planuojamos
ūkinės veiklos alternatyvas PAV ataskaitoje
kogeneracinių įrenginių galios bus patikslintos
atsižvelgiant į Nacionalinės šilumos ūkio plėtros
2015-2020 m. programos uždavinius. Kaip jau
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paminėta anksčiau, Nacionalinė šilumos ūkio
plėtros 2015-2021 metų programa (toliau Programa), 2015 m. kovo 18 d. patvirtinta LR
Vyriausybės nutarimu Nr. 284 (TAR, 2015- 03-26, Nr.
4339) ir numatė, kad Vilniuje turi būti rekonstruota
arba įrengta naujų kogeneracinių pajėgumų iki
145MWe ir iki 240MWš nespecifikuojant
naudojamos kuro rūšies ar konkretaus įrenginio
bendro šiluminio galingumo.
Tačiau parengtoje PAV ataskaitoje, motyvuojant
tuo, kad 1-oji alternatyva žymiai viršija LRV
patvirtintoje NŠŪPP numatytas kogeneracinių
įrenginių šilumines galias bei vadovaujantis
Aplinkos apsaugos agentūros 2015-04-28 raštu Nr.
(15.9)-A4-4691
dėl
PŪV
PAV
programos
patvirtinimo
ir
nurodymu
pakoreguoti
alternatyvose nagrinėjamų kogeneracinių įrenginių
galias atsižvelgiant i NŠŪPP uždavinius, nėra
nagrinėjama 1-oji PŪV alternatyva.
Atkreiptinas dėmesys, kad paminėtame 2015-04-28
rašte Nr. (15.9)-A4-4691 AAA aiškiai nurodė
nagrinėti PAV ataskaitoje alternatyvas patikslintas
pagal LRV patvirtintos Nacionalinės šilumos ūkio
plėtros 2015-2020 metu programos uždavinius. Bei
nurodė - PAV ataskaitoje nurodyti aiškų
planuojamos ūkinės veiklos plotą bei ribas.
Kaip jau paminėta anksčiau NŠŪPP Vilniaus
kogeneracinės jėgainės projektui numato ženkliai
daugiau tikslų ir uždavinių, nei tik šiluminė galia.
Todėl atsisakymas PAV ataskaitoje nagrinėti 1-ąją
alternatyvą:
pažeidžia LR PŪV PAV įstatymo 9 str. nustatytus
reikalavimus. LR PŪV PAV įstatymo 9 str. numato,
kad „Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą rengia
poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas
pagal atsakingos institucijos patvirtintą programą.
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Atsakingos institucijos patvirtinta PŪV PAV
Programa numatė konkrečias alternatyvas, kurios
bus nagrinėjamos, tuo tarpu viešam svarstymui
pateikta PŪV PAV ataskaita parengta visai
nenagrinėjant Alternatyvos Nr. 1;
- galimai pažeidžia 2015 m. kovo 18 d. LR
Vyriausybės nutarimu Nr. 284 patvirtintos
Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų
programos nuostatas, kadangi gali būti nepasiekti
NŠŪPP numatyti tikslai ir uždaviniai (neskatinama
didelio efektyvumo kogeneracija; nepakankamai
didinama vietinės konkurencingos elektros
energijos gamyba; nepasiekta NŠŪPP numatyta
kogeneracinių
įrenginių
elektrinė
galia;
nepakankamai mažinama šilumos gamybos
įrenginių tarša).
Atsižvelgiant į šiuos argumentus prašytume PAV
ataskaita
papildyti
1-osios
alternatyvos,
pakoreguotos pagal NŠŪPP nuostatas, išsamia
analize.
2. Skyriuje 1.6.2 „Nagrinėtos vietos alternatyvos ir
pagrindinės pasirinkimo priežastys" pateikta
informacija, kad PAV programos rengimo etape
buvo nagrinėjamos dvi planuojamos ūkinės veiklos
vietų alternatyvos - sklypas greta UAB VAATC
statomų Vilniaus regiono komunalinių atliekų MBA
įrenginių sklypo (pusi. 45-46 alternatyva 1) ir
neužstatytoje Vilniaus termofikacinės elektrinės TE3 teritorijoje (alternatyva 2). Naujų arba
rekonstruojamų
didelio
naudingumo
kogeneracinių įrenginių statybos Vilniaus mieste
analizę UAB „Lietuvos energija" užsakymu atliko
VPC GMBH kompanija bei pateikė ekspertinę
nuomonę (Ataskaitos pavadinimas anglų kalba
„Expert Opinion. Modernization of Vilnius city

PAV ataskaitoje yra pateikta informacija apie nagrinėtas vietos alternatyvas
ir pagrindines pasirinkimo priežastis (punktas 1.6.2).
PAV dokumentų rengėjas paminėtą „Lietuvos energija“, UAB užsakymu
VPC GMBH kompanijos atliktą ataskaitą „Ekspertinė nuomonė. Vilniaus
centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas įrengiant
naujas/modernizuojant didelio efektyvumo kogeneracinius įrenginius,
naudojančius vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius“ (angl. “Expert
Opinion. Modernisation of Vilnius city district heating sector, by
installing/upgrading high-efficiency cogeneration facilities that use local
and renewable energy resources” ir jos rezultatus nurodė tik kaip vieną iš
vietos pasirinkimo priežasčių ir argumentų. Pažymime, kad vienas iš
pagrindinių poveikio aplinkai vertinimo tikslų yra – PAV subjektams ir
sprendimus priimančioms institucijoms pateikti visą prieinamą informaciją,
susijusią su planuojama ūkine veikla, galimu jos poveikiu aplinkai, taip pat
optimizuoti planavimo ir projektavimo procesą, siekiant išvengti aplinkos
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district heating sector, by installing/upgrading
high-efficiency cogeneration facilities that use local
and renewable energy resuorces“). Vadovaujantis
šios ataskaitos išvadomis alternatyvi PŪV vietą Nr. 2
neužstatytoje Vilniaus termofikacinės elektrinės
teritorijoje nenagrinėjama. Kadangi patvirtinta PŪV
PAV programa numatė, kad bus nagrinėjamos dvi
paminėtos vietos alternatyvos (Nr. 1 ir Nr. 2),
tinkamiausios vietos alternatyvos pasirinkimas yra
galimas tik atlikus pilnavertį alternatyvų įvertinimą
bei pagrindus tinkamiausią alternatyvą. LR PŪV PAV
įstatymo 9 str. numato, kad „Poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitą rengia poveikio aplinkai
vertinimo dokumentų rengėjas pagal atsakingos
institucijos patvirtintą programą. Šioje ataskaitoje
privalo būti išsamiai išnagrinėti visi programoje
numatyti klausimai ir pateikta ši informacija:
susidarysiančių
teršalų
aprašymas;
atliekų
susidarymo, jų tvarkymo aprašymas; aplinkos
komponentų, kuriuos planuojama ūkinė veikla gali
paveikti, aprašymas; galimo tiesioginio ir
netiesioginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai,
dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui,
vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei
įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir
materialinėms
vertybėms,
nekilnojamosioms
kultūros vertybėms ir šių aplinkos komponentų
tarpusavio sąveikai apibūdinimas ir įvertinimas;
priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai
išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams
likviduoti, aprašymas; poveikio aplinkai vertinimo
dokumentų rengėjo išnagrinėtų alternatyvų analizė
nurodant jų pasirinkimo priežastis, atsižvelgus į
geriausius prieinamus gamybos būdus ir galimą
poveikį aplinkai; informacija apie techninio ar

apsaugos požiūriu nepalankių vietų parinkimo, techninių, statybos ir
eksploatacijos sprendimų (LR AM. Poveikio aplinkai vertinimo vadovas,
2009). Remiantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymu, PAV rengimo tikslas yra nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla,
įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje. PAV
ataskaitoje yra išsamiai išanalizuotas PŪV vietos pasirinkimo pagrindimas:
•
veikla planuojama šalia statomų Vilniaus mechaninio biologinio
apdorojimo įrenginių. Tai suteikia galimybę transportuoti reikalingą kurą
mažais atstumais, įrengti specialius transporterius ir taip sumažinti
automobilių transporto srautus į teritoriją;
•
tinkamas prisijungimas prie inžinerinių tinklų: gamtinių dujų,
elektros energijos tinklų, bei Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo
tinklų;
•
gerai išvystyta susisiekimo ir kuro tiekimo infrastruktūra: yra
geležinkelio atšaka, greta teritorijos išsidėstę magistraliniai autotransporto
keliai;
•
teritorija nepatenka į saugomų ar NATURA 2000 tinklo teritorijų
ribas, joje nėra kultūros paveldo vertybių;
•
energijos gamybos veikla leidžiama pagal Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Vilniaus miesto savivaldybės
šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius;
•
išlaikomas koncentruotas miesto teritorinis vientisumas statant
didelius kurą deginančius įrenginius morališkai ir fiziškai pasenusių
elektrinių teritorijose.
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praktinio pobūdžio problemas, kurios poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui kilo
atliekant poveikio aplinkai vertinimą; informacija
apie galimas ekstremaliąsias situacijas, priemones
joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams
likviduoti; vykdytos aplinkos stebėsenos duomenų
analizė,
numatomos
aplinkos
stebėsenos
metmenys,
Tuo tarpu PAV ataskaitoje duodama suprasti (pusl.
46), kad vietos alternatyvos pasirinkimas yra
nulemtas trečiųjų šalių - kompanijos VPC GMBH
ekspertine nuomone. Atkreiptinas dėmesys, kad ši
kompanija nėra paminėta nei kaip PAV ataskaitos
rengėjas, nei kaip PŪV organizatorius, todėl jų
ekspertinė nuomonė turi būti pagrjsta PAV
ataskaitos rengėjų, arba ekspertinė nuomonė turi
būti sugretinta su parengta PAV ataskaita ir
pateikta, kaip atlikto PAV dalis (PAV ataskaitos
priedas) ir paviešinta, o kompanijos VPC GMBH
atstovai parengę ekspertinę nuomonę įtraukti j PAV
rengėjų sąrašą.
3. PAV ataskaitoje nurodoma, kad Planuojamos
ūkinės veiklos vieta - žemės sklypas kad. Nr.:
0101/0067:21, Jočionių g. 13, Vilniaus m. PAV
ataskaitoje bei jos prieduose pateikiamų
dokumentų sąraše nėra dokumentų, patvirtinančių
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus - UAB
„Lietuvos energija" teises j šį arba kurį kitą PŪV
sklypą. Taip pat nėra aiškumo kokie teritorijų
planavimo dokumentų sprendiniai leidžia realizuoti
PŪV analizuojamame žemės sklype arba, jei tokių
nesama, kokiu būdu nepažeidžiant LR statybos
įstatymo 12 str. (statytojo pareigos), 20 str. (statinio
projekto rengimas) bei 23 str. (statybą leidžiantys
dokumentai) nustatytų reikalavimų.

PAV ataskaita papildyta pateikiant žemės sklypo, kad.Nr. 0101/0067: 21,
adresu: Jočionių g. 13 , Vilniaus m., Vilniaus m. sav., žemės sklypo planas, su
nurodyta PŪV planuojamos naudoti žemės sklypo dalies teritorijos riba
(PAV ataskaita. II knyga. 6 priedas.).
PŪV sprendinius šiame žemės sklype realizuoti leidžia nuomojamo žemės
sklypo paskirtis ir naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorija.
Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti, apibūdinti ir
įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį visuomenės sveikatai,
gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui,
vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei
ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms
kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai;
sumažinti PŪV neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir kitiems aplinkos
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Atkreiptinas dėmesys, kad 2015-04-28 AAA rašte Nr.
(15.9)-A4-4691 aiškiai nurodė - PAV ataskaitoje
nurodyti aiškų planuojamos ūkinės veiklos plotą bei
sklypo ribas. Tuo tarpu net PAV ataskaitos skyriuje
4.9 „Visuomenės sveikata" ir skyriuje 4.9.6
„Sanitarinė apsaugos zona" aptariant PŪV poveikį
yra teigiama, kad „ties planuojamos ūkinės veiklos
teritorijos riba nei vienas nagrinėjamas taršos
veiksnys neviršija visuomenės sveikatos saugos ir
kitais teisės norminiais aktais reglamentuojamų
didžiausių leidžiamų ribinių dydžių“ (pusi. 251). PAV
ataskaitos prieduose nėra pateiktas koordinuotas
sklypo planas arba SAZ brėžinys, todėl
vadovaujantis PAV ataskaita darytina prielaida, kad
SAZ siūloma nustatyti visam žemės sklypui (kad. Nr.:
0101/0067:21, Jočionių g. 13, Vilniaus m.). Tačiau
toks veiksmas galimai pažeistų kitų ūkio subjektų
turinčių nuosavybę bei vykdančių veiklą šiame
sklype teisėtus interesus. Apie kitus ūkio subjektus
galima spręsti iš PAV ataskaitos prieduose pateikto
VĮ Registrų centras nekilnojamo turto duomenų
banko išrašo.
Atsižvelgiant į tai siūlytume papildyti PAV ataskaita
duomenimis
apie
PŪV
organizatoriaus
valdomą/naudojamą žemės sklypą bei PAV
ataskaitos prieduose pateikti koordinuotą SAZ ribų
brėžinį.

komponentams arba šio poveikio išvengti;
nustatyti, ar PŪV, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina
pasirinktoje vietoje. Todėl tik įvertinus numatomų PŪV alternatyvų poveikį
aplinkai, t.y. atlikus visas PŪV poveikio aplinkai vertinimo procedūras, PŪV
organizatorius galės spręsti, kurią PŪV alternatyvą pasirinkti tolimesniam
vystymui toliau vykdant PŪV objekto statybos projektavimo darbus, ką ir
numato LR statybos įstatymo 23 str. 7 d. 5 p.

4. Ataskaitos skyriuje 1.4 aptariant planuojamą
naudoti kurą ir jo kiekius nurodoma, kad
informaciją apie degintinų komunalinių atliekų
kiekius ir jų energetinį potencialą 2015-02- 20 raštu
Nr. (17-0)-D8-1310 pateikė LR aplinkos ministerija
(pusl. 28, rašto kopija pateikta PAV ataskaitos 2
priede). Tačiau šiame AM rašte yra teigiama, kad
šiuo raštu teikiami suderinimui projektiniai

Su pateikta informacija susipažinome. Nors minėta ataskaita yra pateikta LR
Aplinkos ministerijai bei AAA šios institucijos nėra pateikę papildomos
informacijos galinčios patvirtinti „SWECO Lietuva" ataskaitoje nurodytus
degintinų atliekų kiekius. LR Aplinkos ministerija būdama kompetentinga
institucija oficialiai pateikė degintinų atliekų kiekius, kurie yra įvertinti PAV
ataskaitoje.

PŪV organizatorius nuomos teise valdo dalį žemės sklypo kad. Nr.
0101/0067: 21, adresu: Jočionių g. 13 , Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Todėl
įvertinus PŪV vystymo alternatyvų poveikį aplinkai ir siūlant sanitarinės
apsaugos zonos ribas buvo orientuojamasi į nuomojamo žemės sklypo
dalių teritorijų ribas. Atsižvelgdami į Jūsų pastabą, siekdami aiškesnio
išvadų dėl SAZ ribų pateikimo ir supratimo, PAV ataskaitoje sąvoką
„planuojamos ūkinės veiklos teritorijos riba“ pakeitėme į „planuojamai
ūkinei veiklai planuojamos naudoti žemės sklypo dalies teritorijos riba“.

PAV ataskaita papildyta (punktas 1.4) numatant galimybę deginimui
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degintinų atliekų kiekiai susidarantys po
komunalinių
atliekų
mechaninio-biologinio
apdorojimo (MBA) bei jų energetinis potencialas.
Šiuo raštu LR aplinkos ministerija paprašė UAB
„Lietuvos energija", LR energetikos ir finansų
ministerijas bei LRV kanceliariją suderinti deginimui
tinkamų atliekų kiekius ir jų energetinio potencialo
rodiklius. Derinimo raštai nėra arba kita informacija
apie paminėtų AM rašte paminėtų institucijų
pritarimą PAV ataskaitoje nėra pateikta.
Atsižvelgiant j tai, kad paminėtame AM rašte ir
pateiktoje informacijoje yra aptariami tik po
komunalinių atliekų MBA susidarę perdirbimui
netinkamų energetinę vertę turinčių atliekų kiekiai
bei jų kokybiniai rodikliai, norėtume atkreipti
dėmesį, kad nurodyta ūkinė veikla nėra vienintelė,
kurioje
susidaro
perdirbimui
netinkamos
energetinę vertę turinčios atliekos, kurios tiesiogiai
arba iš jų pagaminus kietąjį atgautąjį kurą, gali būti
naudojamos energijos gamybai.
UAB „Lietuvos energija, LR Aplinkos ministerijai bei
AAA yra pateikta „SVVECO Lietuva" parengta
ataskaita („Lietuvoje susidarančių energijos
gamybai tinkamų atliekų kiekių įvertinimas", UAB
„SVVECO Lietuva", 2015-02-21, Vilnius), kurioje
pateikta informacija apie degintinų atliekų,
susidariusių Lietuvos komunaliniame, apdirbimo
bei pramonės sektoriuose, kiekius bei šių atliekų
energetinį potencialą. Ataskaita taip pat yra
pateikta
aptarimui
Lietuvos
pramonininkų
konfederacijai,
šakinėms
asociacijoms
bei
suinteresuotoms įmonėms. Išplėstinis kuro iš
atliekų problematikos aptarimas numatomas š.m.
birželio 30 d. LPK konsultacinės tarybos posėdyje.
Pagrindinė atlikto vertinimo išvada - bendras
grupių A (kuras iš komunalinių atliekų srauto) ir B

naudoti komercinių, pramoninių ir kitų institucijų atliekas, kurios savo
pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitines atliekas. PAV ataskaitos skyriuje
„3 Atliekos“ punkte „3.1. Atliekų deginimas“ pateiktas papildytas degintinų
atliekų sąrašas.
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(kuras iš pramonės bei pakuočių atliekų srauto) iš
atliekų pagaminto kuro kiekis Lietuvoje per metus
gali siekti apie 900-1000 mln. tonų, o jo energetinis
potencialas gali sudaryti apie 3,0-3,5 TWh/m.
Nurodyti kuro kiekiai yra pakankami eksploatuoti
350-380 MW bendro galingumo atliekų deginimo
įrenginius, kurių metinis apkrovimas sudarytų ne
mažiau 8 tūkst. val. per metus.
Pagrindinės išvados pateiktos žemiau.
IŠVADOS
Pastaruoju metu Lietuvoje skatinama šilumos ir
elektros gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių
energijos išteklių, taip pat ir iš energetinę vertę
turinčių atliekų. Vadovaujantis 2012 m. birželio
mėn. 26 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2133
patvirtinta
Nacionalinės
energetinės
nepriklausomybės strategija (Žin., 2012-07-10, Nr.
80-4149), šilumos sektoriaus pagrindinis uždavinys
- padidinti šilumos gamybos, perdavimo ir
vartojimo efektyvumą, tuo pačiu metu keičiant
šilumos gamybai naudojamas gamtines dujas
biomase. Strategijoje numatoma, kad Valstybė
rems iniciatyvas, didinančias energijos vartojimo
efektyvumą, skatinančias atliekų naudojimą
energijai gaminti ir didinančias biomasės
naudojimą šilumos gamybai.
Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos,
patvirtintos LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d.
nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029; 2009, Nr.
121-5215), vienas iš ilgalaikių tikslų yra išplėsti
atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių
naudojimą.
Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų
programa (toliau - Programa), kuri 2015 m. kovo 18
d. buvo patvirtinta LR Vyriausybės nutarimu Nr. 284
(TAR, 2015-03-26, Nr. 4339), numato, kad
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pagrindiniai energijos ištekliai, kurie gali būti
naudojami šilumai gaminti ir tiekti vartotojams yra
dujos, biomasė, biodujos, energinę vertę turinčios
atliekos ir durpės. Programa numato kogeneracinių
įrenginių kaip kurą naudojančių iš atliekų
pagamintą kurą ir biomasę, įrengimą Vilniuje ir
Kaune, kurių elektrinės/šiluminės galios atitintamai
yra iki 145/240 MW ir iki 53/130 MW. LR Vyriausybės
2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 486 Vilniaus ir
Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio
modernizavimo
įrengiant
vietinius
ir
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias
kogeneracines elektrines projektai yra pripažinti
valstybei svarbiais ekonominiais projektais.
Iki 2016 metų, jdiegus suplanuotus mišrių
komunalinių atliekų mechaninio-biologinio ar
mechaninio apdorojimo įrenginius, iš likusių po
rūšiavimo ir perdirbti netinkamų energinę vertę
turinčių komunalinių atliekų pagamintas kietasis
atgautasis kuras galėtų būti naudojamas energijai
gaminti atliekų deginimo ir bendro deginimo
įrenginiuose. Kietasis atgautasis kuras gaminti taip
pat gali būti naudojamos perdirbti netinkamos
energinę vertę turinčios pramoninės atliekos, dalis
statybos ir griovimo atliekų, neperdirbamos ar
užterštos pakuočių atliekos, užterštos bioskaidžios
ir medienos pramonės atliekos, išdžiovintas
nuotekų valymo įrenginių dumblas ir panašiai.
Išanalizavus 2012 m. AAA pateiktus atliekų
apskaitos duomenis, bei įvertinus numatomus MBA
įrenginiuose apdoroti atliekų kiekius, su pastaba,
kad daugeliu atveju statomų MBA įrenginių
techniniai rodikliai yra ne kartą keisti lyginant su
pirkimo dokumentuose nurodytomis techninėmis
specifikacijomis bei atskirais atvejais nesutampa su
duomenimis pateiktais regioniniuose atliekų
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tvarkymo planuose, bei prognozes ateinančių 20162020 metų laikotarpiui galima daryti šias išvadas:
Energijos gamybai galima naudoti atliekas arba iš
atliekų pagamintą kurą susidarantį dviejose ūkio
subjektų grupėse:
grupė A - kuras iš atliekų pagamintas iš
komunalinių atliekų srauto apdoroto MBA
įrenginiuose, ir
grupė B - kuras iš atliekų susidaręs kitoje teisėtai
vykdomoje ūkinėje veikloje.
Grupė A
Visuose MBA įrenginiuose 2016-2020 m. numatoma
paruošti apie 40% nuo bendro MKA srauto aukšto
(£15 MJ/kg) ir vidutinio kaloringumo (10-12 MJ/kg)
KAK, kurį numatoma panaudoti šilumos ir elektros
energijos gamybai dedikuotuose atliekų deginimo
įrenginiuose. Planuojamu laikotarpiu bendras tokio
kuro iš atliekų kiekis per metus sudarys apie 400450 tūkst.t.
Vertinant MBA įrenginiuose po biologinio
apdorojimo
(aerobinio
arba
anaerobinio)
susidarysiančių atliekų tvarkymo ir panaudojimo
būdus ir lyginant juos su šalino sąvartynuose
alternatyva
darytina
prielaida,
kad
tiek
aplinkosauginiu,
tiek
ekonominiu
požiūriu
naudingesnis šios atliekų frakcijos tvarkymo būdas panaudojimas energijos gamybai dedikuotuose
atliekų deginimo įrenginiuose - kogeneracinėse
jėgainės. Tokiu būdu:
■
atliekų šalinimas sąvartyne sumažėtų apie
70 proc.,
■
bioskaidžių atliekų šalinimas sąvartyne
sumažėtų 100 proc.,
■
atliekas naudojant energijos gamybai šių
atliekų tvarkymo kaštai sumažėtų 2-4
kartus.
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Įvertinus Lietuvos regionuose veikiančių,
statomų ir
numatomų pastatyti (Tauragėje
MBA suplanuotas, tačiau dar
nėra
statomas)
MBA įrenginių technologines
charakteristikas
2016-2020
metais
šiuose
įrenginiuose per metus bus pagaminama apie:
•
400-450 tūkst.t aukšto (£15 MJ/kg, arba
4,1 MWh/t) ir vidutinio kaloringumo (1012
MJ/kg,
arba
2,75-3,0
MWh/t)
KAK
(nesertifikuoto),
•
bei apie 300-320 tūkst. t žemesnio
kaloringumo (8-9 MJ/kg, arba 2,2-2,5 MWh/t)
energijos gamybai tinkamo kuro iš atliekų.
Bendras
energijos
gamybai
tinkamas
kuro
iš
atliekų
kiekis
pagaminamas MBA
įrenginiuose per metus gali
sudaryti
apie
700-750 tūkst.t. Pagal RATC bei MBA
įrenginių operatorių pateiktus duomenis šis kiekis
pradėjus MBA įrenginių veiklą sudarys apie 570-600
tūks. t/m. Jo suminė energetinė vertė - apie 1,9-2,1
TWh.
Grupė B
- Pagal AAA pateiktus oficialios valstybinės atliekų
apskaitos 2012 m. duomenis, neįtraukiant į apskaitą
deklaruotų mišrių komunalinių atliekų kiekių (kurie
bus apdorojami regioniniuose MBA įrenginiuose,
taip pat iš apskaitos pašalinus problemines
nepavojingas atliekas (infekuotas atliekos, kūno
dalys ir organai, padangos, užterštos tepalais
atliekos ir pan.) bei bioskaidžias atliekas tinkamas
kompostavimui, Lietuvoje susidarė apie 612 tūkst.t.
energijos gamybai tinkamų atliekų, kurių
kaloringumas svyruoja nuo aukšto (pvz. plastikų
apdorojimo ir rūšiavimo atliekos - 15 MJ/kg) iki
vidutinio (pvz. medžio žievės, užterštos medinės
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pakuotės, tekstilės atliekos ir pan. - 10-12 MJ/kg).
Bendras šių atliekų energetinis potencialas
konservatyviai vertinant per metus gali sudaryti
apie 1,5 TWh.
Bendras grupių A ir B iš atliekų pagaminto kuro
kiekis Lietuvoje per metus gali siekti apie 1 mln.
tonų, o jo energetinis potencialas sudarytų apie 3,03,5 TWh.
5.
Biokuro potencialo vertinimas atliktas
remiantis 2013 m. Lietuvos energetikos konsultantų
asociacijos parengta "Biokuro potencialo Lietuvoje
įvertinimo, biokuro kainų prognozė, biokuro
panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir
biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės
intervencijų pasiūlymai" ataskaita. Pagal šioje
ataskaitoje pateiktą informaciją ir biokuro pasiūlos
prognozę 2025 m. daroma išvada, kad, nors ir
„...CŠT sektoriuje naudojant daugiau biomasės,
prognozuojama, kad vartojimas didės ir 2014-2020
metais. bet „...potencialas yra pakankamas
Programos įgyvendinimui, todėl pagal esamą
potencialą biokuro nereikėtų importuoti..." Tačiau
kai kurie energijos gamybos iš AEI vystytojai
analizuodami biomasės potencialą yra labiau
santūrūs. UAB „Vilniaus energija" SPAV ataskaitoje
teigiama (101-102 psl.f... Lietuvoje susidarius
situacijai, jeigu miško biomasės poreikis
perspektyvoje ženkliai didės dėl naujų AEI
deginančių įrenginių plėtros, būsimiems energijos
gamintojams išlieka galimybė biokurą importuoti iš
užsienio rinkų... Trumpos rotacijos energetinių
augalų ištekliai, didėjant biokuro poreikiams ir
teikiant paramą augintojams, tikėtina, ilgos trukmės
laikotarpiu didės. Miško išteklių taupymo sąskaita
didėtų nenašių agrarinių teritorijų biomasės dalis

PAV ataskaitos skyriuje 1.4.2 yra pateikiama informacija apie numatomą
naudoti biokurą ir jo potencialą. Informacija apie biokuro poreikius ateityje,
biokuro potencialą ir galimybes tuos poreikius patenkinti naudojant tik
vietinės kilmės biokurą, kartu nepažeidžiant biokuro naudojimo darnumo
reikalavimų yra priimta remiantis 2013 m. Lietuvos energetikos konsultantų
asociacijos parengta "Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimo, biokuro
kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir
biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai“
ataskaita.
Vyriausybė, patvirtindama Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021
metų programą, kurioje numatyta priemonė rekonstruojant esamus
kogeneracinius pajėgumus ar statant naujus, užtikrinti, kad Vilniaus
centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje papildomai būtų įrengta iki 145
MW elektrinės galios / iki 240 MW šiluminės galios atsinaujinančius ir (ar)
vietinius energijos išteklius (komunalines atliekas) naudojančių įrenginių
bei paskirdama „Lietuvos energija“, UAB paskirtuoju vykdytoju, šiuos
sprendimus atliko remdamasi atliktų studijų bei SPAV rezultatais, kuriuose
buvo vertinamas tokio sprendimo poveikis tiek Lietuvos miškų ekosistemai,
tiek makroekonominis Programos įgyvendinimo poveikis. Prieš priimant šį
sprendimą, Programos projektas taip pat buvo derinamas su skirtingomis
ministerijomis, tame tarpe ir Aplinkos ministerija, kuri kuruoja miškų ūkio
sektorių.
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biokuro struktūroje....".
Todėl apibendrinant atliktų tyrimų ir vertinimų
rezultatus daroma pagrįsta išvada, „...įgyvendinus
Programą laikantis moksliškai pagrįstų ilgalaikių
kirtimo apimčių bei parengus biokuro ruošos
infrastruktūrą, reikšmingos neigiamos pasekmės
biokuro ištekliams nenumatomos...". T.y. Programos
sprendiniai neturės įtakos Lietuvos miškų
ekosistemai tik tuo atveju, jei lygiagrečiai bus
įgyvendintos paralelinės miškotvarkos priemonės,
sukurta biokuro ruošos infrastruktūra, bei
įgyvendintos paramos priemonės energetinio
miško auginimui.
Neįgyvendinus šių priemonių, tikėtinos neigiamos
pasekmės Lietuvos miškų ekosistemai bei jų
medynų būklei. Arba, neturint galimybės užtikrinti
pakankamą vietinio biokuro pasiūlą, biokuras bus
importuojamas iš užsienio teikėjų ir gamintojų.
Tokiu būdu teigiamas makroekonominis Programos
poveikis bus mažesnis.
6. PAV ataskaitos skyriuje 1.6.4 “Galiojantys
teritorijų planavimo dokumentai ir jų sprendiniai”
pateikiama tik Vilniaus miesto teritorijos bendrojo
plano sprendinių analizė. Tačiau pasigendama
žemesnio lygmens - nagrinėjamoje teritorijoje
galiojančių kompleksinio (detaliojo) teritorijų
planavimo dokumentų analizės. Todėl nėra aišku,
kokią įtaką planuojama veikla darys galiojančiuose
žemesnio
lygmens
teritorijų
planavimo
dokumentuose numatytiems sprendiniams bei,
kokių teritorijų planavimo dokumentų (detaliųjų
ir/arba specialiųjų planų) pagrindu būtų vykdoma
planuojama ūkinė veikla ir kada numatomas tokių
dokumentų paruošimas.

PAV ataskaitoje išnagrinėti visi nagrinėjamai teritorijai galiojančių
pagrindinių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai. Šiuo metu nėra
patvirtintų jokių žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų, kurių
sprendiniai galiotų nagrinėjamai teritorijai. Atkreipiame dėmesį, kad
Aukštųjų Panerių pramoninio rajono šiaurinės dalies (zonų A1, C ir
Liudvinavo) užstatymo schema yra panaikinta Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 30-1076 bei
išbraukta iš detaliųjų planų registro.
Pažymime, kad energijos gamybos veikla pasirinktoje teritorijoje leidžiama
pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo ir specialiojo
šilumos ūkio plano sprendinius.
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7.
Skyriuje 1.6.7 teigiama, kad šilumos
perdavimo sistemų poveikis bus žinomas gavus
UAB “Vilniaus energija” išduotas prisijungimo
sąlygas. Technines sąlygas UAB „Lietuvos energija“
planuojamai kogeneracinei elektrinei adresu
Jočionių g. 13, Vilniuje, UAB “Vilniaus energija” yra
išdavusi 2015 m. gegužės 4 d. (techninės sąlygos
Nr. 1500K NŠG prijungimui prie Vilniaus šilumos
tinklų sistemos). Todėl PAV ataskaitoje turėtų būti
įvertintas planuojamos ūkinės veiklos poveikis
aplinkos komponentams įgyvendinus paminėtas
sąlygas.

UAB “Vilniaus energija” išduotose prisijungimo sąlygose (techninės sąlygos
Nr. 1500K NŠG prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos) numatyta,
kad jėgainės projektavimo metu būtina atlikti Vilniaus miesto integruoto
šilumos tiekimo tinklo išsamius hidraulinius skaičiavimus, kurių pagrindu
turi būti patikslinami rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų atkarpų ilgiai,
skersmenys ir reikiamų siurblinių charakteristikos bei jų įrengimo vietos.
Pažymėtina, kad šilumos tiekimo tinklų ir siurblinių rekonstrukcija neturės
neigiamo poveikio aplinkos komponentams. Atsižvelgiant į tai, kad
rekonstravus dalį šilumos tiekimo tinklų sumažės šilumos nuostoliai į
aplinką, o tuo pačiu šilumos gamyba ir oro tarša šilumos gamybos
įrenginiuose, todėl poveikis aplinkos komponentams bus teigiamas.

8. Skyriuje 2.1.1. aprašomas atliekų deginimo
jėgainės technologinis procesas, kur teigiama, kad
didelio gabarito atliekų priėmimui bus įrengtas
atskiras latakas bei smulkintuvas. Didelio gabarito
atliekos sudarys apie 5-10 proc. bendro kuro kiekio
(pusl. 56 bei 79). Ar šis kuro kiekis yra įvertintas
bendrame nagrinėtų PUV alternatyvų kuro balanse?

Planuojamas sudeginti bendras kuro kiekis, įskaitant didelio gabarito
atliekas, yra pateiktas PAV ataskaitos skyriuje „1.4. Kuro ir energijos
vartojimas“.

9.
Skyriuje 2.1.1 aprašant technologinį atliekų
deginimo jėgaines procesą teigiama, kad kuro
homogenizavimui bus naudojamas biokuras (pusi.
56). Biokuras gali sudaryti iki 30 proc. bendro
metinio kuro kiekio (pusl. 76; 79). Ar biokuro kiekis
buvo įvertintas bendrame nagrinėtų PŪV
alternatyvų kuro balanse?

Planuojamas sudeginti bendras kuro kiekis, įskaitant biokurą, yra pateiktas
PAV ataskaitos skyriuje „1.4. Kuro ir energijos vartojimas“.

10. Skyriuje 2.1.1. aprašant biokurą naudojantį
kogeneracinį įrenginį yra teigiama, kad kaip kuras
bus naudojamas paruoštas biokuras (skiedros) bei
rastinė mediena (pusl. 57). Prašome patvirtinti, kad
PAV ataskaitoje pateiktas teiginys apie planuojamas
naudoti kuro rūšis nėra techninė klaida.

PAV ataskaita patikslinta, nurodant, kad biokuro skiedros paruošimui gali
būti naudojamos padarinės medienos ruošos atliekos bei malkinė mediena.

11.
PAV ataskaitos 3.2 skyriuje teigiama, kad
dugno pelenai (šlakas) numatomi saugoti įmonėje

PAV ataskaitoje yra nurodyta, kad atliekų deginimo metu susidarę dugno
pelenai (šlakas) laikinai iki perdavimo atliekų tvarkytojui bus sandėliuojami
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iki perdavimo atliekų tvarkytojui (pusl. 86)
nenurodant nei galutinio tvarkymo būdo, nei
galutinės vietos ir visiškai nenagrinėjamos
technologiniame procese susidariusių atliekų
(liekanų) antrinio panaudojimo galimybių. GPGB
numato dugno pelenu panaudojimo galimybę.
Tokia minėtų galimybių analizė, mūsų manymu, yra
būtina, nes Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo
įstatymas (2002 m. liepos 1d. Nr. IX-1004; Žin., 2002,
Nr. 72-3016) 3 str. 3 p. nurodo, kad atliekų
tvarkytojai turi imtis visų galimų ir ekonomiškai
pateisinamų priemonių atliekų kiekiui bei
neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir
aplinkai mažinti, kurti ir diegti mažaatliekes
technologijas,
taupyti
gamtos
išteklius.
Atsižvelgiant į pasakytą, PAV ataskaitoje turi būti
įvertintos tinkamiausios dugno pelenų galutinio
sutvarkymo galimybės bei jų atitikimas GPGB.

įmonės teritorijoje esančiame uždaro tipo šlako sandėlyje, o dūmų valymo
kietosios atliekos - laikinai saugomos atskirai nuo visų kitų pelenų, specialiai
įrengtoje uždaro tipo talpykloje iki perdavimo atliekų tvarkytojams.
Bendruoju atveju pelenai gali būti šalinami sąvartyne, panaudojami dirvos
pagerinimui miškų ir žemės ūkyje (dažniausiai –dugno pelenai), civilinėje
inžinerijoje - kelių tiesime, statybose ir kt (dažniau – lakieji pelenai). Siekiant
nustatyti pelenų panaudojimo galimybes turi būti atlikti susidarančių
pelenų cheminės sudėties tyrimai, atlikti bandymai, pavyzdžiui, siekiant
pelenus įmaišyti į statybinius mišinius turi būti atlikti tokių mišinių
atsparumo testai.
Atsižvelgiant į tai, numatoma, kad Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje
susidarantys pelenai bus šalinami sąvartyne, o dėl tolimesnio pelenų
panaudojimo bus sprendžiama turint tikslius kasmetinius skirtingo tipo
pelenų kiekius bei atlikus tyrimus.

12.
Analizuojant PŪV taikomas GPGB triukšmo
mažinimo priemones teigiama, kad biokuro
iškrovimas bus vykdomas uždarose patalpose (pusl.
92). Tačiau kaip kurą numatoma naudoti ir rastinę
mediena, kurią numatoma iškrauti ir sandėliuoti
atvirose aikštelėse. Todėl teigti, kad numatomi
gamybiniai procesai atitinka GPGB numatytas
triukšmo mažinimo priemones negalima.
PAV ataskaitos „Technologiniai procesai" skyriuje
pasigendame technologinio įrenginio - aušintuvių
aprašymo bei jų keliamo triukšmo parametrų
korektiško įvertinimo. PAV ataskaitos 4.9.4.1.4
skyriuje aušintuvių generuojamas triukšmas yra
vertinamas kaip 4 m aukštyje esančio plotinio
triukšmo šaltinio sukeliamas triukšmas, tačiau
pateikiant triukšmo šaltinių charakteristikas (lentelė
4.9.16, pusi. 234) nurodomas triukšmo lygis (78dB, 1

Planuojami atliekų ir biomasės deginimo kogeneraciniai įrenginiai atitinka
visas GPGB triukšmo mažinimo priemones nurodytas 2.2.1 lentelėje.
Vadovaujantis – „Informacinio dokumento apie geriausius prieinamus
gamybos būdus (GPGB) dideliems kurą deginantiems įrenginiams
anotacija“ (2005 m.) rastinės medienos krovimas ir transportavimas
priskiriamas prie išankstinio biomasės paruošimo proceso, kuriam taikomi
atskiri GPGB, kurie taip pat yra nurodyti 2.2.1 lentelėje.
PAV ataskaitos 2.1.1. skyrius atsižvelgiant į pastabą papildytas informacija
apie orines aušintuves. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad orinės aušintuvės
bus įrenginiai, kurie naudojami tik avariniais atvejais trumpą laiko tarpą:
gedimas, avarinis stabdymas ir pan. Šie įrenginiai normaliu eksploatacijos
režimu neveiks, todėl triukšmo vertinime juos nagrinėti nėra būtina, tačiau
siekiant įvertinti blogiausią galimą scenarijų, buvo padaryti prielaida, kad
jos veikia 4 val. per parą visus metus ir triukšmo skaičiavimuose jos buvo
įvertintos kaip triukšmo šaltinis. Aušintuvių kaip plotinio šaltinio vertinimo
pasirinkimą nulėmė eilė kriterijų: aušintuvės montuojamos ant
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m atstumu) objektyviai yra priskirtinas ne visai
aušintuvų (60 vnt.) grupei, bet vienam įrenginiui.
Manome, kad 60 vnt. aušintuvių, sutalpintų vienoje
grupėje generuojamas triukšmo lygis (1 m atstumu)
bus reikšmingai didesnis nei vertintas pateiktoje
PAV ataskaitoje. Prašytume patikslinti šio įrenginio
triukšmo vertinimą ir pateikti planuojamų įrengti
aušintuvių bei kitų technologinių įrenginių stacionarių triukšmo šaltinių - technines
specifikacija (preliminarias) arba triukšmo emisijų
duomenų šaltinius, kurios pagrįstų triukšmo
vertinime naudotų įvesties duomenų korektiškumą.

konstrukcijos vienoje plokštumoje, vienodame aukštyje, tarpusavyje
sujungtos. Taip pat šio vertinimo metodo ir šaltinio tipo naudojimas yra
rekomenduojamas vertinant analogiškas veiklas (Noise prediction at power
plant sites and at Chemical plants, Heinrich A. Metzen DataKustik GmbH,
Jürgen Halbritter Siemens AG, Energy Sector). PAV ataskaitos 4.9.4.1.4.
skyrius papildytas informacija, apie plotinio triukšmo šaltinio galios
nustatymo būdą, kai vieno įrenginio keliamas triukšmo lygis siekia 78 dBA
(1 m atstumu).

13.
Skyriuje 4.1.8, kuriame aptariamos
poveikio vandenims sumažinimo priemonės
teigiama, kad užterštos paviršinės nuotekos, jas
apvalius iki normatyvinio lygio, bus nukreipiamos i
UAB “Grinda” paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus.
Tačiau kitoje ataskaitos dalyje - skyriuje 4.1.3
“Esamas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas" tvirtinama, kad planuojama teritorija vadovaujantis
Vilniaus miesto savivaldybes tarybos patvirtintu
Paviršinių nuotekų tvarkymo specialiuoju planu
(pusi. 111) patenka į dar tik planuojamą teritoriją.
Todėl nėra aišku, aptariamoje teritorijoje yra įrengti
paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklai, ar
tokie šioje vietovėje tinklai dar tik bus planuojami ir
bus įrengti ateityje?

PAV ataskaitoje yra numatyta, kad paviršinės nuotekos nuo asfaltuotų
aikštelių ir kietų dangų prieš išleidžiant į lietaus nuotekų tinklus, bus
surenkamos ir nukreipiamos į planuojamus įrengti vietinius paviršinių
nuotekų valymo įrenginius. Lietaus nuotekų tinklai PŪV teritorijoje bus
įrengiami pagal UAB „Grinda“ išduotas technines sąlygas Nr.15/040
„Lietaus, vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) Vilniaus
mieste“.

14. Skyriaus 4.2.3.1 dalyje, kurioje aptariama oro
taršos iš biokuro paruošimo mazgo problematika,
teigiama, kad biokuro paruošimas ir smulkinimas
bus vykdomas uždarose patalpose, o deginimui
paruoštas biokuras transportuojamas uždarais
konvejerais. Siekiant sumažinti galimą oro taršą,
visas oras į aplinką bus išmetamas per filtrų sistemą.
Tačiau biokuro paruošimo ir sandėliavimo mazgas

Medienos skiedra priklausomai nuo medžio rūšies gali turėti biogeninės
kilmės neerzinantį kvapą, kurio šaltinis yra medienoje esantys eteriniai
aliejai. Kvapų problematika iš biomasės smulkinimo sandėliavimo procesų
paprastai nagrinėjama tais atvejais jei ji yra džiovinama, aeruojama arba jos
ilgalaikio sandėliavimo metu vyksta irimo procesai. Nei vieno iš šių veiksnių
galinčių įtakoti kvapų susidarymą iš medienos skiedros ruošimo ūkio PŪV
nebus, todėl kvapų vertinimas iš biokuro paruošimo mazgo nebuvo
atliekamas.
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nėra nagrinėjamas kaip kvapų šaltinis. Tuo tarpu yra
žinoma, kad sandėliuojama mediena ir medienos
smulkinimo operacijos yra ypatingai intensyvaus
kvapo šaltinis. PAV ataskaitoje šis šaltinis nėra
vertinamas.
Aplamai, PAV ataskaitoje pateiktų technologinių
alternatyvų aprašymuose nėra pateikta informacija
apie planuojamą įdiegti kvapų valdymo sistemą.
Šiuo atveju konstatacija GPGB dalyje, kad „siekiant
sumažinti kvapus, oras iš atliekų deginimui
priėmimo patalpos ir atliekų bunkerio bus
ištraukiamas ir paduodamas į katilo kūryklą" nėra
pakankama, nes neapima visos atliekų gabenimoatliekų priėmimo-atliekų saugojimo technologinės
grandinės.
Todėl,
nesant
metodologiškai
nuoseklaus įvesties duomenų apibūdinimo,
pagrįstų abejonių kelia kvapo sklaidos matematinio
modeliavimo
(naudojant
AERMOD
View
programinę įrangą) rezultatų (PŪV vystymo
alternatyva Nr. 2 - 0,094- OUE/m3; PŪV vystymo
alternatyva Nr. 3 - 0,062 OUE/m3) patikimumas.
PAV rengėjas turėtų pagrįsti taikytą kvapo
vertinimo metodą, kai cheminės medžiagos
koncentracija perskaičiuojama kvapo vienetais.
Galima sutikti, kad kvapas neviršys vertintų
cheminių medžiagų kvapo slenkstinių verčių, tačiau
cheminių medžiagų koncentracijos perskaičiavimas
kvapo vienetais yra abejotinas. Be to kvapo
vertinimas pagal cheminių medžiagų slenkstines
vertes, galimas , kai yra žinomos kvapus
skleidžiančios cheminės medžiagos. Atliekų kaip
kvapo šaltinio cheminė sudėtis nėra aiški ir nėra
pastovi.

PŪV ataskaitoje nurodyta, kad kvapų šaltinis PŪV gali būti tik atliekų
bunkeris, todėl siekiant užkirsti kelią kvapo patekimui į aplinkos orą, oras iš
atliekų deginimui priėmimo patalpos ir atliekų bunkerio bus ištraukiamas ir
paduodamas į katilo kūryklą. Atliekų transportavimas iš MBA įrenginių bus
organizuotas uždaro tipo transporterių pagalba apsaugant nuo kvapų
sklidimo į aplinką. Kitų kvapų šaltinių atliekų tvarkymo grandyje nebus,
todėl galiama teigti, kad skaičiavimai apima visą atliekų gabenimopriėmimo grandį. PAV ekspertų nuomone šių priemonių pilnai pakanka
įgyvendinti kvapų kontrolę PŪV.
PŪV kvapų sklaidos aplinkos ore vertinimas buvo atliktas apskaičiavus
stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų kvapo emisijas ir
atlikus jų sklaidos matematinį modeliavimą aplinkos ore. Cheminių
medžiagų koncentracijos taršos šaltinyje perskaičiavimas kvapo vienetais
yra vienas iš kvapo emisijos nustatymų metodų, kuomet veikla yra
planuojama ir nėra galimybės atlikti kvapų matavimų taršos šaltiniuose
(Odour modelling, Aiga Kāla, SIA Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment, ADMS vartotojų seminaras, 2010, Vilnius). Atliekų kaip kvapo
šaltinio cheminė sudėtis yra pakankamai aiški, PAV ataskaitoje buvo
naudojamos faktiškai inventorizuotos teršalų emisijos iš atliekų bunkerio
(Paraiška integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti. 2014. UAB
„Fortum Klaipėda“).

15. Vilniaus kogeneracinės jėgainės PAV ataskaitos
4.2.9 lentelėje „Apskaičiuotos didžiausios aplinkos

PAV ataskaitoje, 4.2.9 lentelėje ištaisyta techninė klaida. PŪV vystymo
alternatyva Nr. 2 atveju apskaičiuota didžiausia NaOH koncentracija (su
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oro teršalų koncentracijos“ PŪV vystymo
alternatyvos Nr. 2 atveju, nevertinant foninės taršos
didžiausia natrio hidroksido koncentracija sudaro
22,06 ųg/m3 ir 422,25 ųg/m3 vertinant foninę taršą
tai sudaro 221 ir 4223 % ribinės vertės. Atitinkamai
PŪV vystymo alternatyvos Nr.3 atveju, nevertinant
foninės taršos didžiausia natrio hidroksido
koncentracija sudaro 16,97 ųg/m3 ir 422 ųg/m3
vertinant foninę taršą tai sudaro 170 ir 4220 %
ribinės vertės. Be to, PAV ataskaitos 4.2.5 skyriuje
„Poveikio sumažinimo priemonės" nėra numatyta
jokių priemonių natrio hidroksido emisijoms
sumažinti.

fonu ir be fono) sudaro 0,0054 ųg/m3 arba 0,0005 RV dalis, analogiškos
koncentracijos gaunamos PŪV vystymo alternatyvos Nr. 3 atveju.

16.
PAV ataskaitos pateikiamų dokumentų
sąraše
nėra
dokumentų,
patvirtinančių
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus - UAB
„Lietuvos energija" teises į PŪV sklypą. Taip pat nėra
aiškumo kokie teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniai leidžia realizuoti PŪV analizuojamame
žemės sklype arba, jei tokių nesama, kokiu būdu
nepažeidžiant LR statybos įstatymo 12 str.
(statytojo pareigos), 20 str. (statinio projekto
rengimas) bei 23 str. (statybą leidžiantys
dokumentai) nustatytų reikalavimų. Atkreiptinas
dėmesys, kad 2015-04-28 AAA rašte Nr. (15.9)-A44691 aiškiai nurodė - PAV ataskaitoje nurodyti aiškų
planuojamos ūkinės veiklos plotą bei sklypo ribas.

PAV ataskaita papildyta. PAV ataskaitos II knygos Priede Nr. 6 yra pateiktas
sklypo kad Nr. 0101/0067:21, Jočionių g. 13, Vilnius, kurio dalyje yra
planuojama ūkinė veikla, žemės sklypo planas su pažymėta sklypo dalimi,
kurioje planuojama ūkinė veikla.

17. PAV ataskaitos „Technologiniai procesai"
skyriuje pasigendame technologinio įrenginio aušintuvių aprašymo bei jų keliamo triukšmo
parametrų korektiško įvertinimo. PAV ataskaitos
4.9.4.1.4
skyriuje
aušintuvių
generuojamas
triukšmas yra vertinamas kaip 4 m aukštyje esančio
plotinio triukšmo šaltinio sukeliamas triukšmas,
tačiau pateikiant triukšmo šaltinių charakteristikas

PAV ataskaitoje nurodyta, kad orinės aušintuvės - įrenginiai, kurie
naudojami tik atskirais kritiniais atvejais: gedimas, avarinis stabdymas ir
pan. Šie įrenginiai normaliu eksploatacijos režimu neveiks, todėl triukšmo
vertinime juos nagrinėti nėra būtina, tačiau siekiant įvertinti blogiausią
galimą scenarijų, buvo padaryta prielaida, kad jos veikia 4 val. per parą
visus metus ir triukšmo skaičiavimuose jos buvo įvertintos kaip triukšmo
šaltinis. Aušintuvių kaip plotinio šaltinio vertinimo pasirinkimą nulėmė eilė
kriterijų: aušintuvės montuojamos ant bendros konstrukcijos vienoje
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Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų argumentuotas įvertinimas

(lentelė 4.9.16, pusi. 234) nurodomas triukšmo lygis
(78dB, 1 m atstumu) objektyviai yra priskirtinas ne
visai aušintuvų (60 vnt.) grupei, bet vienam
įrenginiui. Manome, kad 60 vnt. aušintuvių,
sutalpintų vienoje grupėje generuojamas triukšmo
lygis (1 m atstumu) bus reikšmingai didesnis nei
vertintas pateiktoje PAV ataskaitoje. Prašytume
patikslinti šio įrenginio triukšmo vertinimą ir
pateikti planuojamų įrengti aušintuvių bei kitų
technologinių įrenginių - stacionarių triukšmo
šaltinių - technines specifikacija (preliminarias) arba
triukšmo emisijų duomenų šaltinius, kurios pagrįstų
triukšmo vertinime naudotų įvesties duomenų
korektiškumą.

plokštumoje, vienodame aukštyje, tarpusavyje sujungtos. Taip pat šio
vertinimo metodo ir šaltinio tipo naudojimas yra rekomenduojamas
vertinant analogiškas veiklas (Noise prediction at power plant sites and at
Chemical plants, Heinrich A. Metzen DataKustik GmbH, Jürgen Halbritter
Siemens AG, Energy Sector). PAV ataskaitos 4.9.4.1.4. skyrius papildytas
informacija, apie plotinio triukšmo šaltinio galios nustatymo būdą, kai
vieno įrenginio keliamas triukšmo lygis siekia 78 dBA (1 m atstumu).

18.
Prašome patvirtinti, kad PAV ataskaitą
parengė tas pats tiekėjas, su kuriuo „Lietuvos
energijos gamyba", AB, skelbiamų derybų būdu
atlikusi viešąjį pirkimą, yra sudariusi Preliminariąją
sutartį gamybos pajėgumų plėtros projektų
galimybių įvertinimo ir konsultacinių paslaugų
pirkimui bei atlikusi antrąjį pirkimą (2014-05-06
sąlygos Nr. 68) yra sudariusi paslaugų sutartį bei,
kad šis tiekėjas (UAB „Teisingi energetikos
sprendimai", arba VŠĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo
institutas") atitinka skelbiamų derybų sąlygose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjo
patirčiai (sąlygų p. 4.2.11.). Taip pat prašome
patvirtinti, kad projekto vadovas/-ai pasirašęs/-ę
parengtą PAV ataskaitą (Inga Valuntienė ir Feliksas
Anusauskas) atitinka pirkimo sąlygų p. 4.2.12
nustatytus reikalavimus III pirkimo objekto dalies
Projektų vadovui.

Pažymime, kad šis klausimas nesusijęs su PŪV PAV ataskaita.

Atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir pasiūlymus
prašytume pakoreguoti ir papildyti PAV ataskaitą
bei vadovaujantis LR PŪV PAV įstatymo 9 str. 7 p.

PAV ataskaita yra pakoreguota pagal pastabas ir pasiūlymus. Remiantis LR
PŪV poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (9 straipsnis, 3 punktas):
„Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas pagal suinteresuotos
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Nrr.

Suinteresuottos visuomenės attstovo
vardas, pavvardė (pavadinimaas) ir
adresas

Su
uinteresuotos visuomenės pasiūlym
mai

Su
uinteresuotos visu
uomenės pasiūlym
mų argumentuotass įvertinimas

prašomee
atsakingą
instituciją
pareikalauti
pakartottinai
organizuo
oti
visuomenės
viešą
supažind
dinimą su pakore
eguota ir pataisyyta PAV
ataskaitaa.

menės pasiūlymuss pateikia patikslintą ataskaitą poveikio aplinkai
visuom
vertinimo subjektams“. LR PŪV PAV įsttatymas (9 straip
psnis 7 punktas)
ga institucija turri teisę pareikalauti pakartotinai
numatto, jog: „Atsaking
organizuoti visuomenėss viešą supažindin
nimą su ataskaitaa, jeigu po viešo
ma ar papildoma
supažindinimo su ataskaaita ji yra iš esmės keičiama, taisom
naujos vietos, te
echnologijų altern
natyvos, poveikį
(pavyzzdžiui, siūlomos n
švelnin
nančios priemonė
ės ir t. t.) dėl gaautų poveikio ap
plinkai vertinimo
subjekktų motyvuotų išvadų ir atsaakingos institucijjos motyvuotų
reikalavimų pataisyti aar papildyti atasskaitą“. Šiame po
oveikio aplinkai
e nėra atlikta esminių PAV ataskaitoss pakeitimų.
vertinimo proceso etape
eguota pagal vissuomenės pastab
bas PAV ataskaita bus teikiama
Pakore
vertinimui poveikio aplinkai vertinimo subjektams. Papildyyta ataskaita bus
ww.kogen.lt
patalpinta PŪV organizaatoriaus internetiniame puslapyje ww

Suinteresuotoss visuomenės pasiiūlymų įvertinimą parengė –

___
_______________
_____Rosita Mile
eriene, PTPI direkktoriaus pavaduo
otoja, projektų vadovė,
v
tel. 8 46 398848, faksas. 3
390818, 2015-06
6-22
(vvardas, pavardė, paareigos, tel./faksass, parašas, data)
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