
 

 
Aplinkos apsaugos agentūrai X  

________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui   

(tinkamą langelį pažymėti X)   
 

 
 

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA 
 

I. BENDROJI DALIS 
 
 
 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 
 

1.1. teisinis statusas:  

juridinis asmuo X 

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)  

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  

(tinkamą langelį pažymėti X) 
 
 
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas 
ar fizinio asmens vardas, pavardė 

1.3. juridinio asmens ar jo 
struktūrinio padalinio kodas 
Juridinių asmenų registre arba 
fizinio asmens kodas 

AB Vilniaus šilumos tinklai 124135580 

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės 
gyvenamosios vietos adresas 

 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė 
(miestas, kaimo 
gyvenamoji vietovė) 

gatvės 
pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 
komplekso 
Nr. 

kor-
pusas 

buto ar 
negyvena-
mosios 
patalpos Nr. 

Vilniaus m. Vilnius Elektrinės g. 2 - - 

1.5. ryšio informacija 

telefono Nr. fakso Nr. el. pašto adresas 

1840 - info@chc.lt 

 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2) 

adresas  

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė 
(miestas, kaimo 
gyvenamoji vietovė) 

gatvės 
pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 
komplekso 
Nr. 

korpus
as 

Buto ar 
negyvenam
osios 
patalpos Nr. 

Vilniaus m. Vilnius Elektrinės g. 2 - - 
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3. Trumpas ūkinės veiklos objekte vykdomos veiklos aprašymas nurodant taršos šaltinius, juose 
susidarančius teršalus ir jų kiekį, galimą poveikio aplinkai pobūdį. 

 

Šilumos energija termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2) yra gaminama vandens šildymo ir garo katiluose. 

Elektrinėje E-2 yra dvi vandens šildymo katilinės (VŠK) ir viena garo katilinė (GK). 

Katilų išsidėstymas katilinėse bei jų, kaip teršalų išsiskyrimo šaltinių, pajungimas prie organizuotų taršos 

šaltinių (kaminų) yra pavaizduotas 1 paveiksle (taršos šaltiniai Nr. 002 ir 005 ir prie jų pajungti kurą 

deginantys įrenginiai) ir 2 paveiksle (taršos šaltinis Nr. 001 ir prie jo pajungti kurą deginantys įrenginiai). 

Elektrinėje atmosferos teršalų kiekis dalinai reguliuojamas režiminėmis priemonėmis: dvilaipsniu 

deginimu. Dūmai iš garo katilų BKZ 75-39FB (garo katilinė) ir vandens šildymo katilų KVGM-100 

(vandens šildymo katilinė Nr. 2, žr. 1 pav.), į atmosferą patenka per 150 m aukščio kaminą (taršos 

šaltinis Nr. 002), o iš vandens šildymo katilų PTVM-100 (vandens šildymo katilinė Nr. 1, žr. 2 pav.) - per 

100 m aukščio kaminą (taršos šaltinis Nr. 001). Dūmai iš garo katilinėje esančio biokuro katilo BKZ 75-

39FB Nr. 4, į atmosferą patenka per 60 m aukščio kaminą (taršos šaltinis Nr. 005, žr. 1 pav.). 

2009 metais sumontuota nauja „SICK/MAIHAK“ vokiečių gamybos automatinė emisijų monitoringo 

sistema (toliau - AMS), kurios jutikliai ir analizatoriai sumontuoti visuose kaminuose. 2015 m esamos 

monitoringo sistemos taršos šaltiniuose Nr. 001 ir Nr. 002 papildytos SO2 ir KD matavimo sistemomis. 

Automatinio oro taršos monitoringo rezultatų duomenys yra viešai prieinami internete, adresu: 

http://online.chc.lt/vraad/OroTarsosMonitoringas.xlsx 

Per taršos šaltinį Nr. 005 į aplinkos orą išmetami teršalai iš biokuro katilo BKZ-75-39 FB yra valomi 

elektrostatiniame filtre, 4 šlapiuose elektrostatiniuose filtruose. Be šių aplinkos apsaugos įrenginių, 

įrengti dūmų kondensaciniai ekonomaizeriai, kurių pagrindinė paskirtis atgauti su dūmais išeinančią 

šilumą, tačiau be atgaunamos šilumos jie atlieka ir valymo įrenginių funkciją, t. y. mažina į aplinką 

išmetamų kietųjų dalelių kiekį. 

Elektrinės nominalus šiluminis našumas yra 992,1 MW: taršos šaltinis Nr. 001 – 465,2 MW, taršos 

šaltinis Nr. 002 – 466,9 MW, taršos šaltinis Nr. 005 – 60 MW. 

Elektrinėje kaip kuras energijos gamybai yra naudojamos dujos (t. y. gamtinės dujos, vietoje gamtinių dujų 

gali būti naudojamos ir šios rezervinės dujų rūšys: suslėgtos dujos ar suskystintos gamtinės dujos / 

suskystintos naftos dujos), biokuras ir skystasis kuras (mazutas ar dyzelinas), kuris naudojamas kaip 

rezervinė kuro rūšis. Elektrinėje skystasis kuras kūrenamas kartu su dujomis. Vienas skystasis kuras gali 

būti naudojamas nutrūkus arba esant nepakankamam dujų tiekimui, sugedus kitu kuru kūrenamiems 

energetiniams katilams, siekiant užtikrinti reikiamą energijos gamybos kiekį arba kai tokios kuro rūšies 

panaudojimas yra ekonomiškai naudingesnis nei kitų kuro rūšių panaudojimas. 

Deginant dujas ir biokurą susidaro anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir kietosios 

dalelės. Deginant mažai sieringą mazutą papildomai susidaro ir vanadžio pentoksidas. Siekiant 

sumažinti biokuro deginimo metu susidarančių NOx koncentraciją, į biokuro katilą gali būti dozuojamas 

karbamido tirpalas, dėl to į aplinkos orą papildomai gali būti išmetamas ir amoniakas (tik tuo atveju, kai 

garo katile  BKZ 75/39 FB Nr.4 bus naudojama nekatalitinė NOx mažinimo sistema, t. y. į katilo kūryklą 

dozuojama NOx redukavimo medžiaga (karbamido tirpalas), kuri leidžia užtikrinti išsiskiriančių iš biokuro 

katilo NOx kiekį iki 300 mg/Nm3). 

Biokuro sandėliavimo ir transportavimo metu iš biokuro padavimo patalpos išsiskiria kietosios dalelės 

(taršos šaltiniai Nr. 009 - 014). Taip pat kietosios dalelės išsiskiria iš pelenų kaupimo bunkerio (taršos 

šaltinis Nr. 008).  

Elektrinės teritorijos vakarinėje dalyje yra skystojo kuro ūkis, kuriame sumontuoti penki antžeminiai 

skysto kuro rezervuarai: du rezervuarai po 10000 m3 talpos ir trys rezervuarai po 2000 m3 talpos 

http://online.chc.lt/vraad/OroTarsosMonitoringas.xlsx
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(užkonservuoti ir nenaudojami). Kuro sandėliavimo ir transportavimo (paskirstymo) metu į aplinkos orą 

išsiskiria lakieji organiniai junginiai (LOJ) (taršos šaltiniai Nr. 019, 601 ir 602).  

Vykdant suvirinimo darbus į aplinkos orą išsiskiria mangano oksidai, geležis ir jos junginiai, chromo 

oksidai, fluoro vandenilis, azoto oksidas, anglies monoksidas (taršos šaltiniai Nr. 006, 606, 021, 022).  

Pietrytinėje elektrinės sklypo dalyje, už pagrindinio korpuso, stovi chemijos cechas. Šalia chemijos cecho 

yra chemijos cecho išorės bakai, kuriuose laikomi cheminiai reagentai. Cheminių medžiagų sandėliavimo 

metu į aplinkos orą išsiskiria amoniakas ir sieros rūgštis (taršos šaltiniai Nr. 015-018 ir 020). 

Elektrinės darbo laikas priklauso nuo šilumos energijos poreikio šilumos perdavimo ir paskirstymo tinkle. 

Kadangi šilumos poreikis yra ištisus metus, tai elektrinės darbo laikas bei apkrovimas priklauso ir nuo kitų, į 

tinklą pajungtų šilumos energijos gamybos objektų, darbo. Praktiškai elektrinė dirba ištisus metus, tik kinta 

joje dirbančių katilų skaičius ir jų apkrovimas. 

Gamybos ir aušinimo procesui reikalingas vanduo yra imamas iš Neries upės.  

Visoje termofikacinėje elektrinėje Nr.2 (E-2) susidariusios gamybinės (mechanizmų aušinimo, gamybinės 

ir paviršinės) nuotekos išleidžiamos į Neries upę. Elektrinės E-2 teritorijoje yra nutekamojo vandens iš 

mazuto ūkio bei mazutu užteršto kondensato valymo įrenginiai su flotatoriumi, mechaniniais ir aktyvuotos 

anglies filtrais. Taip pat yra įrengta naftos gaudyklė visoms galimai užterštoms elektrinės gamybinėms 

bei paviršinėms nuotekoms (nuo biokuro ir skystojo kuro ūkių teritorijos) valyti. Be šių nuotekų į naftos 

gaudyklę patenka ir prevenciškai valoma dalis aušinimo nuotekų. Buitinės nuotekos nuvedamos į UAB 

„Vilniaus vandenys“ aptarnaujamus miesto buitinių nuotekų tinklus. Paviršinės nuotekos nuo netaršių 

elektrinės teritorijos plotų nuvedamos į UAB „Grinda“ aptarnaujamus miesto lietaus nuotekų tinklus. 

Termofikacinės elektrinės Nr.2 (E-2) oro taršos šaltiniai ir juose susidarantys teršalai ir jų kiekiai 
pateikiami A lentelėje. 
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A lentelė. Oro taršos šaltiniai ir jų metiniai emisijų kiekiai 

Cecho, baro pavadinimas Taršos šaltinio Nr. Teršalai 
Metinė tarša, 

t/m 

1 2 3 4 

Pirmasis kurą deginantis įrenginys  
(bendras šiluminis našumas – 465,2 
MW, kuras – gamtinės dujos, kitos 

dujos, skystasis kuras, dujų ir skystojo 
kuro mišinys) 

001 

CO - Anglies monoksidas (A) 38,651 

NOx - Azoto oksidai (A) žr. B lentelę 

SO2 - Sieros dioksidas (A) žr. B lentelę 

Kietosios dalelės (A) žr. B lentelę 

V2O5 - Vanadžio pentoksidas (A) 0,733 

Antrasis kurą deginantis įrenginys 
(bendras šiluminis našumas – 466,9 
MW, kuras – gamtinės dujos, kitos 

dujos, skystasis kuras, dujų ir skystojo 
kuro mišinys) 

002 

CO - Anglies monoksidas (A) 37,304 

NOx - Azoto oksidai (A) žr. B lentelę 

SO2 - Sieros dioksidas (A) žr. B lentelę 

Kietosios dalelės (A) žr. B lentelę 

V2O5 - Vanadžio pentoksidas (A) 0,636 

Trečiasis kurą deginantis įrenginys 
- biokuro katilinė (bendras šiluminis 

našumas – 60 MW, kuras – 
biokuras, biokuro ir durpių mišinys) 

005 

CO - Anglies monoksidas (A) 0,082 

NOx - Azoto oksidai (A) 28,384 

SO2 - Sieros dioksidas (A) 162,026 

Kietosios dalelės (A) 11,968 

Amoniakas 0,4 

Remonto ūkis 006 

Mangano oksidai 0,001124 

Geležis ir jos junginiai 0,009155 

Chromo oksidai 0,000100 

Fluoro vandenilis 0,000126 

Azoto oksidas (C) 0,000270 

Anglies monoksidas (C) 0,001330 

Remonto ūkis 606 

Mangano oksidai 0,001124 

Geležis ir jos junginiai 0,009155 

Chromo oksidai 0,000100 

Fluoro vandenilis 0,000126 

Azoto oksidas (C) 0,000270 

Anglies monoksidas (C) 0,001330 

Kuro ūkis 
601 LOJ 0,00153 

602 LOJ 0,00153 

Pelenų kaupimo bunkeris 008 Kietosios dalelės (B) 0,9240 

Biokuro padavimo patalpa 009 Kietosios dalelės (C) 0,0152 

Biokuro padavimo patalpa 010 Kietosios dalelės (C) 0,0152 

Biokuro padavimo patalpa 011 Kietosios dalelės (C) 0,0152 

Biokuro padavimo patalpa 012 Kietosios dalelės (C) 0,0152 

Biokuro padavimo patalpa 013 Kietosios dalelės (C) 0,0152 

Biokuro padavimo patalpa 014 Kietosios dalelės (C) 0,0152 

Chemijos cechas 015 Amoniakas 0,0751 

Chemijos cechas 016 Sieros rūgštis 0,0000126 

Chemijos cechas 017 Sieros rūgštis 0,0000126 

Chemijos cechas 018 Sieros rūgštis 0,0000126 

Kuro ūkis 019 LOJ 0,1162 

Chemijos cechas 020 Amoniakas 0,0021 

Remonto ūkis 021 

Mangano oksidai 0,0002720 

Geležis ir jos junginiai 0,00238750 

Chromo oksidai 0,00005000 

Fluoro vandenilis 0,00006300 

Azoto oksidas (C) 0,00013500 

Anglies monoksidas (C) 0,00066500 

Remonto ūkis 022 

Mangano oksidai 0,0002720 

Geležis ir jos junginiai 0,00238750 

Chromo oksidai 0,00005000 

Fluoro vandenilis 0,00006300 

Azoto oksidas (C) 0,00013500 

Anglies monoksidas (C) 0,00066500 
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B lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis (iš kurą deginančių įrenginių (taršos 
šaltiniai Nr. 001 ir 002) numatomi išmesti sieros dioksido, azoto oksidų ir dulkių ribiniai kiekiai) 
Teršalas  2020 m. ir toliau kasmet 

SO2, t/metus (iš kurą deginančių įrenginių Nr.001 ir 002) 147,221 

NOx, t/metus (iš kurą deginančių įrenginių Nr.001 ir 002) 248,766 

Dulkės, t/metus (iš kurą deginančių įrenginių Nr.001 ir 002) 17,138 

 
 

 

 

 

 



 

 
1 pav. Taršos šaltiniai Nr. 002 ir Nr. 005 ir prie jų pajungti kurą deginantys įrenginiai 



 

 
2 pav. Taršos šaltinis Nr. 001 ir prie jo pajungti kurą deginantys įrenginiai 

4. Ūkinės veiklos objekto išsidėstymas žemėlapyje (-iuose), schema (-os) su pažymėtais taršos šaltiniais (išleistuvu (-ais)) ir jų 

koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. 

Termofikacinės elektrinės Nr.2 (E-2) sklypo schema su pažymėtais stacionariais aplinkos oro taršos šaltiniais, nurodant kiekvieno jų numerį, 

pateikta 1 priede, su nuotekomis išleidžiamų teršalų kontrolinių matavimų vietos pažymėtos schemoje, pateiktoje 2 priede, poveikio vandens 

kokybei monitoringo taškai pažymėti schemoje pateiktoje 3 priede.  
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II. TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 

 
Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2) yra eksploatuojami dideli kurą deginantys įrenginiai: taršos šaltinio Nr. 001 šiluminė galia 465,2 MW, taršos 

šaltinio Nr. 002 šiluminė galia 466,9 MW ir taršos šaltinio Nr. 005 šiluminė galia 60 MW. 

Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų (toliau - Aplinkos monitoringo nuostatai) patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr.D1-546 (Žin., 2009, Nr.113-4831, su naujausiais pakeitimais) 6.4 punktu „Ūkio subjektų technologinių 

procesų monitoringą turi vykdyti ūkio subjektai: „6.4. eksploatuojantys didelius kurą deginančius įrenginius, kuriems taikomos Išmetamų teršalų iš 

didelių kurą deginančių įrenginių normos arba Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams“.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-04-13 įsakymo Nr. D1-240 „Dėl specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems 

įrenginiams patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 38-1871, su naujaisiais pakeitimais) (toliau - Reikalavimai), 3 priedo 8 punktu - iš kiekvieno kuro deginančio 

įrenginio, kurio bendra nominali šiluminė galia yra 100 MW arba didesnė, jų išmetamose dujose turi būti nuolat matuojami: deguonies kiekis, 

temperatūra, slėgis ir vandens garų kiekis išmetamose dujose.  

Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2) yra eksploatuojami du dideli kurą deginantys įrenginiai, kurių šiluminė galia yra didesnė kaip 100 MW: taršos 

šaltinis Nr. 001 (šiluminė galia 465,2 MW) ir  taršos šaltinis Nr. 002 (šiluminė galia 466,9 MW), todėl šiems taršos šaltiniams technologinių procesų 

monitoringas yra privalomas. 

Taršos šaltinio Nr. 005 šiluminė galia - 60 MW, todėl technologinių procesų monitoringui vykdyti nėra kriterijų. 

 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo planas. 

Eil. Nr. 
Technologinio proceso 

pavadinimas 
Matavimų atlikimo 

vieta 
Nustatomi parametrai Matavimų dažnumas 

Parametrų nustatytos 
standartinės sąlygos 

1 2 3 4 5 6 

1 
Kuro 

deginimas/energijos 
gamyba 

Taršos šaltinis Nr. 001 
(kaminas) 

Deguonies kiekis, 
temperatūra,  

slėgis* 
Nuolatinis 

Temperatūra - 273,15 K; 
Slėgis - 101,3 kPa; 

O2 - 3 % 

2 
Kuro 

deginimas/energijos 
gamyba 

Taršos šaltinis  Nr. 002 
(kaminas) 

Deguonies kiekis, 
temperatūra,  

slėgis* 
Nuolatinis 

Temperatūra - 273,15 K; 
Slėgis - 101,3 kPa; 

O2 - 3 % 
Pastaba: * - Vadovaujantis Reikalavimų 3 priedo 8 punktu - vandens garų kiekis išmetamosiose dujose nematuojamas, kadangi mėginiams imamos išmetamosios 
dujos yra išdžiovinamos prieš atliekant išmetamų teršalų analizę. 

 
Technologinių procesų monitoringo planas nekeičiamas. 
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III. TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 

 
Į aplinkos orą išmetamų teršalų monitoringas 

 
 

Kontroliuotinų teršalų išrinkimas 

Taršos šaltinių teršalų monitoringo būtinumas ir dažnumas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymo 
Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin.2009, Nr. 113-4831; su naujausiais pakeitimais) 1 priedo 4 punktu, 
kontroliuotini tik tie ūkio subjekto aplinkos oro teršalai, kurių pavojingumo rodiklis (toliau - TPR) yra ≥10. 

TPR apskaičiavimo formulė: 

TPR = (Mm/RV)a, 
čia: 
Mm - suminis teršalo išmetimas iš visų taršos šaltinių (maksimaliai galimas), tonomis per metus; 
RV - teršalo (išskyrus kietąsias daleles) paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (išreikšta mg/m3), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir 
ozonu normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 
gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Žin., 2001, Nr. 106-3827; 2010, Nr. 82-4364) (toliau šiame punkte – ES normos), arba Teršalų, 
kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu 
Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627) (toliau šiame punkte – nacionalinės normos). Kietųjų dalelių išmetimo 
atveju, kai visas kietųjų dalelių kiekis arba jų dalis išmetama deginant kurą ar atliekas, RV – kietųjų dalelių paros ribinė aplinkos 
užterštumo vertė – 0,05 mg/m3, o visais kitais atvejais RV – kietųjų dalelių paros ribinė aplinkos užterštumo vertė – 0,15 mg/m3. Jei 
teršalui nustatyta nacionalinė norma, tačiau nenustatyta paros ribinė vertė, TPR nustatymui taikoma 50 % pusės valandos ribinės 
vertės dydžio. Jei teršalui nustatyta ES norma, tačiau nenustatyta paros ribinė vertė, TPR nustatymui taikoma metinė ribinė ar 
siektina vertė arba paros 8 valandų maksimalaus vidurkio ribinė ar siektina vertė. 

a - pastovus dydis, priklausantis nuo išmetamo į aplinkos orą teršalo grupės, nurodytos Apmokestinamų teršalų sąrašo ir grupių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 (Žin., 2000, Nr. 6-159), II skyriuje. I grupės teršalo pastovus 
dydis „a“ lygus 1,7; II – 1,3; III –1,0; IV – 0,9, o azoto oksidų (kaip azoto dioksido) – 1,3; sieros dioksido – 1,0; dulkių (kietųjų dalelių) – 
0,9; vanadžio pentoksido –1,7. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=156726
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378076
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=113899
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=299863
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=94289
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C lentelė. Teršalų pavojingumo rodikliai (TPR) 

Teršalo pavadinimas Mm, t/ metus 
RV 

mg/m3 

Pastovus 

dydis „a“ 
TPR 

Kontroliuotini teršalai, 

kai TPR > 10 

1 2 3 4 5 6 

Azoto oksidai (A) 277,150 0,04 1,3 98367 Kontroliuotinas 

Kietosios dalelės (A) 29,106 0,05 1,3 3931 Kontroliuotinas 

Sieros dioksidas (A) 309,247 0,125 1,0 2474 Kontroliuotinas 

Anglies monoksidas (A) 76,037 10 0,9 6,2 - 

Amoniakas  0,4772 0,04 0,9 9,3 - 

Lakieji organiniai junginiai 0,11926 1,5 0,9 0,1 - 

Anglies monoksidas (C) 0,00399 10 0,9 8,7 - 

Azoto oksidas (C) 0,00081 0,04 0,9 0,03 - 

Chromo oksidai 0,0003 0,0015 1,7 0,07 - 

Fluoro vandenilis 0,000378 0,005 1,0 0,08 - 

Geležis ir jos junginiai 0,023085 0,04 1,0 0,6 - 

Kietosios dalelės (B)1 0,924 0,15 0,9 5,1 - 

Kietosios dalelės (C)2 0,0912 0,15 0,9 0,6 - 

Mangano oksidai 0,002792 0,001 1,0 2,8 - 

Sieros rūgštis 0,0000378 0,1 1,3 0,00004 - 

Vanadžio pentoksidas (A) 1,37 0,001 1,7 214993 Kontroliuotinas 
Pastabos: 
1 - Kietosios dalelės, patenkančios į aplinkos orą iš pelenų kaupimo bunkerio. 
2 - Kietosios dalelės, patenkančios į aplinkos orą iš biokuro padavimo patalpos per įrengtus deflektorius. 
 

Remiantis teršalų pavojingumo rodiklio skaičiavimu, termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2) yra kontroliuotini azoto oksidai (A), kietosios dalelės (A), 

sieros dioksidas (A) ir vanadžio pentoksidas (A). 

 

Taršos šaltinių kategorijų nustatymas 

Visi ūkio subjektų taršos šaltiniai skirstomi į pirmąją ir antrąją kategoriją pagal kiekvieną iš atitinkamo taršos šaltinio išmetamą teršalą: 

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus pirmajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai,  

jei Cm/RV >0,5, 

kai M/(RV ×H) >0,01, 

ir taršos šaltiniai, turintys valymo įrenginius, kurių vidutinis valymo efektyvumas didesnis kaip 85 %, 
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jei (Cm/ RV) >0,1,  

kai M/( RV ×H) >0,002, 

čia: 

Cm – teršalo didžiausia koncentracija aplinkos ore, mg/m3, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, pagal taršos sklaidos skaičiavimus; 

RV – teisės aktuose nustatyta pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3. Jei teisės aktuose nėra nustatytos pusės valandos 

ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, tuomet taikoma paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė. 

M – maksimaliai galimas išmetamas teršalo kiekis iš šaltinio, g/s; 

H – taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m. Esant H<10 m, skaičiuojama kaip H=10 m; 

Antrajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai, neatitinkantys pirmosios kategorijos taršos šaltinių kriterijų. 

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus pirmajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai,  

jei Cm/RV >0,5,  

kai M/(RV × H) >0,01, 

ir taršos šaltiniai, turintys valymo įrenginius, kurių vidutinis valymo efektyvumas didesnis kaip 85 %, 

jei (Cm/ RV ) >0,1,  

kai M/( RV × H) >0,002, 

čia: 

Cm – teršalo didžiausia koncentracija aplinkos ore, mg/m3, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, pagal taršos sklaidos skaičiavimus; 

RV – teisės aktuose nustatyta valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3. Jei teisės aktuose nėra nustatytos valandos ribinės aplinkos 

oro užterštumo vertės, tuomet taikoma mažiausiam vidurkinimo laikotarpiui nustatyta ribinė ar siektina vertė. 

M – maksimaliai galimas išmetamas teršalo kiekis iš šaltinio, g/s; 

H – taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m. Esant H<10 m, skaičiuojama kaip H=10 m; 

Antrajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai, neatitinkantys pirmos kategorijos taršos šaltinių kriterijų. 

Teršalų, išmetamų iš taršos šaltinio, kuris pagal tą teršalą yra priskirtas pirmajai kategorijai, monitoringas vykdomas tolygiai paskirsčius 4 kartus per 

metus, atliekant pakankamą matavimų ir/ar mėginių paėmimo skaičių. 

Teršalų, išmetamų iš taršos šaltinio, kuris pagal tą teršalą yra priskirtas antrajai kategorijai, monitoringas vykdomas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. 

ATŠ kategorijų nustatymui reikia atlikti TPR ribinę vertę viršijančių teršalų sklaidos aplinkos ore matematinį modeliavimą (nustatyti Cm). Šių teršalų 

sklaidos aplinkos ore skaičiavimai pateikti žemiau. 

 

Į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos skaičiavimas 

Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 vienu metu gali būti naudojamos gamtinės dujos ir biokuro mišinys (I variantas) arba dujų ir skystojo kuro mišinys, 
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biokuro mišinys (II variantas). Teršalų sklaidos modeliavimas atliekamas kiekvienam variantui. Vieno skysto kuro naudojimas galimas tik nutrūkus 

arba esant nepakankamam dujų tiekimui, sugedus kitu kuru kūrenamiems energetiniams katilams, siekiant užtikrinti reikiamą energijos gamybos kiekį, 

arba kai tokios kuro rūšies panaudojimas yra ekonomiškai naudingesnis, nei kitų kuro rūšių naudojimas. 

Modeliavimui naudoti taršos šaltinių fiziniai duomenys ir iš jų į aplinkos orą išmetamus teršalus pateikiami D ir E lentelėse. 

 
D lentelė. Taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 

Teršalų išmetimo 
(stacionariųjų 
taršos šaltinių 

veikimo) trukmė, 
val./m. 

Nr. koordinatės aukštis, 
m 

išėjimo angos 
matmenys, m 

srauto greitis, 
m/s 

temperatūra, 
º C 

tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I VARIANTAS (taršos šaltiniuose Nr. 001 ir 002 deginant gamtines dujas, o taršos šaltinyje  Nr. 005 - biokuro ir durpių mišinį) 

001 
X-579654,  
Y-6059517 

100 6,0 2,08 108,7 41,57 7000 

002 
X-579596,  
Y-6059331 

150 6,0 1,54 106,3 31,08 7000 

005 
X-579625,  
Y-6059422 

60 2,2 20,1 45,2 64,92 8200 

II VARIANTAS (taršos šaltiniuose Nr. 001 ir 002 deginant gamtinių dujų ir skystojo kuro mišinį, o taršos šaltinyje Nr. 005 - biokuro ir durpių mišinį) 

001 
X-579654,  
Y-6059517 

100 6,0 2,08 108,7 74,485 2184 

002 
X-579596,  
Y-6059331 

150 6,0 1,54 106,3 29,62 1988 

005 
X-579625,  
Y-6059422 

60 2,2 20,1 45,2 64,92 8200 

Pastaba: duomenys pateikti vadovaujantis objekto paraiškos TIPK leidimui pakeisti duomenimis. 
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E lentelė. Taršos šaltinių emisijos parametrai, naudoti teršalų sklaidos modeliavimui 

 
 
 
 
 
 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. 

Taršos 
šaltinis 

Teršalai Modeliavimui naudoti duomenys 

Nr. pavadinimas kodas 

Vienkartinis dydis 

vnt. 

maks. 

Gamtinės 
dujos 

Dujų ir skystojo 
kuro mišinys 

Biokuro ir durpių 
mišinys 

1 2 3 4 5 6 7  8 

I VARIANTAS (taršos šaltiniuose Nr. 001 ir 002 deginant gamtines dujas, o taršos šaltinyje Nr. 005 - biokuro ir durpių mišinį) 

Pirmasis kurą deginantis įrenginys  
(bendras šiluminis našumas – 465,2 MW), 

energijos gamyba 
001  

Anglies monoksidas (A) 177 g/s 4,157 - - 

Azoto oksidai (A) 250 g/s 12,4712/4,1573 - - 

Sieros dioksidas (A) 1753 g/s 1,455 - - 

Kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,208 - - 

Antrasis kurą deginantis įrenginys 
(bendras šiluminis našumas – 466,9 

MW),  
energijos gamyba 

002 

Anglies monoksidas (A) 177 g/s 3,108 - - 

Azoto oksidai (A) 250 g/s 9,3242/3,1083 - - 

Sieros dioksidas (A) 1753 g/s 1,0878 - - 

Kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,1554 - - 

Trečiasis kurą deginantis įrenginys - 
biokuro katilinė (bendras šiluminis 

našumas – 60 MW), 
energijos gamyba 

005 

Anglies monoksidas (A) 177 g/s - - 45,444 
Azoto oksidai (A) 250 g/s - - 19,476 
Sieros dioksidas (A) 1753 g/s - - 14,9316 
Kietosios dalelės (A) 6493 g/s - - 1,9476 

II VARIANTAS (taršos šaltiniuose Nr. 001 ir 002 deginant gamtinių dujų ir skystojo kuro mišinį, o taršos šaltinyje Nr. 005 - biokuro ir durpių mišinį) 

Pirmasis kurą deginantis įrenginys  
(bendras šiluminis našumas – 465,2 MW), 

energijos gamyba 
001  

Anglies monoksidas (A) 177 g/s - 29,79 - 

Azoto oksidai (A) 250 g/s - 27,932/9,3113 - 

Sieros dioksidas (A) 1753 g/s - 24,6252/8,7523 - 

Kietosios dalelės (A) 6493 g/s - 2,0482/0,9313 - 

Vanadžio pentoksidas (A)1 2023 g/s - 0,04685 - 

Antrasis kurą deginantis įrenginys 
(bendras šiluminis našumas – 466,9 MW),  

energijos gamyba 
002 

Anglies monoksidas (A) 177 g/s - 11,848 - 

Azoto oksidai (A) 250 g/s - 11,10752/3,7033 - 

Sieros dioksidas (A) 1753 g/s - 9,8362/3,48043 - 

Kietosios dalelės (A) 6493 g/s - 0,814552/0,37033 - 

Vanadžio pentoksidas (A)1 2023 g/s - 0,02995 - 

Kietosios dalelės (A) 6493 g/s - - 1,9476 
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E lentelė. Taršos šaltinių emisijos parametrai, naudoti teršalų sklaidos modeliavimui (tęsinys 1) 

Pastabos:  
1 - Vanadžio pentoksidas susidaro tik deginant mažai sieringą mazutą. 
2 - vadovaujantis 2010 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES nuostatomis bei 2013 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimu  „dėl Lietuvos 
Respublikos pranešimo apie pereinamojo laikotarpio planą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių teršalų 32 straipsnį 
(2013/751/ES)“, pakeistu 2016 m. gruodžio 8 d. Modeliuojant naudota ši, didesnė, koncentracija 
3 - pasibaigus išimčiai pagal Pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą, nuo 2020 m. liepos 1 d. ribinės vertės nustatytos pagal Specialiuosius reikalavimus 
dideliems kurą deginantiems įrenginiams, patvirtintus LR aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-240.  
 
 
 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. 

Taršos 
šaltinis 

Teršalai Modeliavimui naudoti duomenys 

Nr. pavadinimas kodas 

Vienkartinis dydis 

vnt. 

maks. 

Gamtinės 
dujos 

Dujų ir skystojo 
kuro mišinys 

Biokuro ir durpių 
mišinys 

1 2 3 4 5 6 7  8 

Trečiasis kurą deginantis įrenginys - 
biokuro katilinė (bendras šiluminis 

našumas – 60 MW), 
energijos gamyba 

005 

Anglies monoksidas 
(A) 

177 g/s - 
- 

45,444 

Azoto oksidai (A) 250 g/s - - 19,476 
Sieros dioksidas (A) 1753 g/s - - 14,9316 
Kietosios dalelės (A) 6493 g/s - - 1,9476 
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Aplinkos užterštumo lygio įvertinimas. 

Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių bendrovės veiklos metu, sklaidą, buvo naudojamas AERMOD View matematinis modelis (Lakes Environmental 

Software, Kanada). AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. 

Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis 

koncentracijos vertėmis. AERMOD View modelis taikomas oro kokybei kontroliuoti ir skirtas taškiniams, plotiniams, linijiniams bei tūrio šaltiniams 

modeliuoti. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių 

koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos stočių 

matavimo realiame laike duomenys. 

 

Oro teršalų sklaidos skaičiavimai: 

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 

• Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) pateikta penkerių metų (2014-01-01–2018-12-31) Vilniaus meteorologijos stoties 

meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti 

meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°),  debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm). 

Dokumentas, patvirtinantis meteorologinių duomenų įsigijimą iš LHMT, pateiktas Oro taršos vertinimo ataskaitoje 5 priede; 

• Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje pateikti 2018 m. Vilniaus oro kokybės tyrimų stoties matavimų duomenys (CO – 399 µg/m3, NO2 – 

20,7 µg/m3, KD10 – 21,9 µg/m3, SO2 – 3,1 µg/m3); 

• Aplinkos apsaugos agentūros parengtuose 2018 m. Vilniaus miesto oro užterštumo žemėlapiuose pateiktos foninės oro teršalų 

koncentracijos (KD2,5 – 16,0 µg/m3); 

• Vanadžio pentoksido koncentracija skaičiuota remiantis greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 

teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenimis (Aplinkos apsaugos agentūros raštas dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų pateiktas 

Oro taršos vertinimo ataskaitoje, 5 priede); 

• skaičiavimo lauko dydis – 7,52 km2; 

• teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis - 1,5 m; 

• oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis - 50; 

• receptorių skaičius – 3120; 

• atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko intervalai, atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių 

vidurkio laiko intervalus nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakyme 

Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. 
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įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių 

aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, suvestinė redakcija nuo 2019-05-01); 

• skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 

2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-03); 

• įvertintas objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius – taršos šaltinių darbo laikas. 

 
Taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimo rezultatai 
Teršalų koncentracija skaičiuota pažemio lygyje (1,5 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus). Paskaičiuota koncentracija išreikšta µg/m3. 

Paskaičiuotos teršalų koncentracijos lyginamos su ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis (RV) ir išreiškiamos RV dalimis. Ribinė vertė – 

mokslinėmis žiniomis pagrįstas oro užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ar sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir 

(ar) aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas. Taršos šaltinių išskiriamų teršalų RV aplinkos ore 

nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių 

kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ 

(Žin., 2007, Nr.67-2627, 2008, Nr.70-2688). Šios RV pateiktos F lentelėje. 

F lentelė. Teršalų ribinės vertės (RV) 

Teršalo pavadinimas Ribinė vertė aplinkos ore 

Anglies monoksidas 10,0 mg/m3 (8 val.) 

Azoto oksidai 200 μg/m3 (1 valandos), 40 μg/m3 (kalendorinių metų) 

Kietosios dalelės (KD10) 50 μg/m3 (paros), 40 μg/m3 (kalendorinių metų) 

Kietosios dalelės (KD2,5) 25 μg/m3 (kalendorinių metų) 

Sieros dioksidas 350 μg /m3 (1 valandos), 125 μg /m3 (paros) 

Vanadžio pentoksidas 0,001 mg/m3 (paros) 

Prognozuojamų aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai, įvertinus vyraujančius vėjus ir kitas meteorologines sąlygas, parodė, jog planuojamos 

ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų pažemio koncentracijos neviršija ribinių reikšmių. Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad 

esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei už jos ribų neviršija 

žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių.  

Užterštumo lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti Oro taršos vertinimo ataskaitoje, 5 priede, rezultatų skaitinės reikšmės pateiktos G 
lentelėje. 
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G lentelė. Teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Teršalo pavadinimas 

I variantas 
(taršos šaltiniai Nr. 001 ir 002 deginant gamtines 
dujas, o taršos šaltinis Nr. 005 - biokuro ir durpių 

mišinį) 

II variantas 
(taršos šaltiniai Nr. 001 ir 002 deginant gamtinių 
dujų ir skystojo kuro mišinį, o taršos šaltinis Nr. 

005 - biokuro ir durpių mišinį) 

Koncentracija (be fono) RV dalimis1 Koncentracija (be fono) RV dalimis1 

1 2 3 4 5 

Anglies monoksidas (8 valandų) 76 µg/m3 0,01 81 µg/m3 0,01 

Azoto oksidai (1 valandos) 42 µg/m3 0,21 51 µg/m3 0,26 

Azoto oksidai (metų) 2,0 µg/m3 0,05 2,0 µg/m3 0,05 

Kietosios dalelės KD10 (paros) 1,5 µg/m3 0,03 1,5 µg/m3 0,03 

Kietosios dalelės KD10 (metų) 0,8 µg/m3 0,02 0,8 µg/m3 0,02 

Kietosios dalelės KD2,5 (metų) 0,4 µg/m3 0,02 0,4 µg/m3 0,02 

Sieros dioksidas (1 valandos) 24 µg/m3 0,07 38 µg/m3 0,11 

Sieros dioksidas (paros) 8,0 µg/m3 0,06 10 µg/m3 0,08 

Vanadžio pentoksidas (paros)2 - - 0,02 µg/m3 0,02 

Pastabos.  
1- RV dalimis – modeliavimo būdu gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės vertės. 
2- Vanadžio pentoksidas susidaro deginant mažai sieringą mazutą.



 

 

18 

 

Matavimų dažnis 

Vadovaujantis Aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 6 punktu, teršalų, išmetamų iš taršos šaltinio, kuris pagal tą teršalą yra priskirtas pirmajai 

kategorijai, monitoringas vykdomas tolygiai paskirsčius 4 kartus per metus, atliekant pakankamą matavimų ir/ar mėginių paėmimo skaičių. 

Vadovaujantis Aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 7 punktu, teršalų, išmetamų iš taršos šaltinio, kuris pagal tą teršalą yra priskirtas antrajai 

kategorijai, monitoringas vykdomas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. 

Vadovaujantis Aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 9 punktu: „Ūkio subjektai išmetamų į aplinkos orą teršalų nuolatinius matavimus atlieka: 

9.1. dideliuose kurą deginančiuose įrenginiuose, vadovaujantis Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų VII skyriaus arba 

Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams X skyriaus reikalavimais“. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-04-13 įsakymo Nr. D1-240 „Dėl specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems 

įrenginiams patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 38-1871, su naujausiais pakeitimais) 3 priedo 2 punktu - iš kiekvieno kuro deginančio įrenginio, kurio 

bendra nominali šiluminė galia yra 100 MW arba didesnė, išmetamose dujose esančių sieros dioksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių, o dujinį kurą 

deginančių įrenginių ir anglies monoksido, koncentracija matuojama nuolat. 

Kadangi termofikacinės elektrinės taršos šaltiniuose Nr. 001, 002 ir 005 yra įdiegtos automatinės (nepertraukiamos) anglies monoksido, azoto 

oksidų, sieros dioksido ir kietųjų dalelių matavimo ir duomenų registravimo sistemos, taršos šaltinio kategorija turi būti nustatyta taršos šaltiniams Nr. 

001 ir Nr. 002, kai juose deginant gamtinių dujų ir skysto kuro mišinį iš jų išmetamas vanadžio pentoksidas. 

 

H lentelė. Taršos šaltinių kategorijų nustatymas 

Taršos 
šaltinio Nr. 

Taršos šaltinio aukštis 
nuo žemės paviršiaus, 

H 
Teršalo pavadinimas 

M max. 
išmetamas 

teršalo kiekis, g/s 

Valymo 
efektyvu-
mas, % 

Cm, 

mg/m3 
RV, mg/m3 Cm/RV M/(RV × H) 

Šaltinio 
kategorija 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

II VARIANTAS (taršos šaltiniuose Nr. 001 ir 002 deginant gamtinių dujų ir skystojo kuro mišinį, o taršos šaltinyje Nr. 005 - biokuro ir durpių mišinį) 

001 100 Vanadžio pentoksidas (A) 0,04685 - 0,00002 0,001 0,02 0,4685 II 

002 150 Vanadžio pentoksidas (A) 0,02995 - 0,00002 0,001 0,02 0,19967 
II 

Pastaba: Vanadžio pentoksidas susidaro tik deginant mažai sieringą mazutą. 
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2 lentelė. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas 

Eil. 
Nr. 

Įrenginio/ 
gamybos 

pavadinimas 

Taršos šaltinis1 Teršalai 
Matavimų 
dažnumas 

Planuojamas naudoti 
matavimo metodas2 Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I VARIANTAS (taršos šaltiniuose Nr. 001 ir 002 deginant dujas, o taršos šaltinyje Nr. 005 - biokuro ir durpių mišinį) 

1 

Pirmasis kurą 
deginantis įrenginys, 

Energijos gamyba 
(kuras - dujos) 

001 

Degimo produktų 
išmetimo 
kaminas,  
465,2 MW 

X-579654, 
Y-6059517 

Anglies monoksidas (A) 177 

Nepertraukiamas 
(automatinis) 

LST EN 14181:2004 
Azoto oksidai (A) 250 

Sieros dioksidas (A) 1753 

Kietosios dalelės (A) 6493 

2 

Antrasis kurą 
deginantis įrenginys, 

Energijos gamyba 
(kuras - dujos) 

002 

Degimo produktų 
išmetimo 
kaminas,  
466,9 MW 

X-579596, 
Y-6059331 

Anglies monoksidas (A) 177 

Nepertraukiamas 
(automatinis) 

LST EN 14181:2004 
Azoto oksidai (A) 250 

Sieros dioksidas (A) 1753 

Kietosios dalelės (A) 6493 

3 

Trečiasis kurą 
deginantis įrenginys 

- biokuro katilinė 
Energijos gamyba 
(kuras - biokuro 

mišinys) 

005 
Degimo produktų 

išmetimo 
kaminas, 60 MW 

X-579625, 
Y-6059422 

Anglies monoksidas (A) 177 

Nepertraukiamas 
(automatinis) 

LST EN 14181:2004 

Azoto oksidai (A) 250 

Sieros dioksidas (A) 1753 

Kietosios dalelės (A) 6493 

II VARIANTAS (taršos šaltiniuose Nr. 001 ir 002 deginant dujų ir skystojo kuro mišinį, o taršos šaltinyje Nr. 005 - biokuro ir durpių mišinį) 

4 

Pirmasis kurą 
deginantis įrenginys, 

Energijos gamyba 
(kuras - dujos) 

001 

Degimo produktų 
išmetimo 
kaminas, 

 465,2 MW 

X-579654, 
Y-6059517 

Anglies monoksidas (A) 177 

Nepertraukiamas 
(automatinis) 

LST EN 14181:2004 
Azoto oksidai (A) 250 

Sieros dioksidas (A) 1753 

Kietosios dalelės (A) 6493 

Vanadžio pentoksidas (A) 2023 1 kartą per metus 
LAND 28-98/M-08. 

 LST EN 14385-2006 

5 

Antrasis kurą 
deginantis įrenginys, 

Energijos gamyba 
(kuras - dujos) 

002 

Degimo produktų 
išmetimo 
kaminas, 

 466,9 MW 

X-579596, 
Y-6059331 

Anglies monoksidas (A) 177 

Nepertraukiamas 
(automatinis) 

LST EN 14181:2004 

Azoto oksidai (A) 250 

Sieros dioksidas (A) 1753 

Kietosios dalelės (A) 6493 

Vanadžio pentoksidas 
(A)* 2023 1 kartą per metus 

LAND 28-98/M-08. 
LST EN 14385-2006 
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2 lentelė. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas (tęsinys 1). 

Eil. 
Nr. 

Įrenginio/ 
gamybos 

pavadinimas 

Taršos šaltinis1 Teršalai 
Matavimų 
dažnumas 

Planuojamas naudoti 
matavimo metodas2 Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II VARIANTAS (taršos šaltiniuose Nr. 001 ir 002 deginant dujų ir skystojo kuro mišinį, o taršos šaltinyje Nr. 005 - biokuro ir durpių mišinį) 

6 

Trečiasis kurą 
deginantis įrenginys 

- biokuro katilinė 
Energijos gamyba 
(kuras - biokuro 

mišinys) 

005 

Degimo produktų 
išmetimo 
kaminas,  
60 MW 

X-579625, 
Y-6059422 

Anglies monoksidas (A) 177 

Nepertraukiamas 
(automatinis) 

LST EN 14181:2004 

Azoto oksidai (A) 250 

Sieros dioksidas (A) 1753 

Kietosios dalelės (A) 6493 

Pastabos:  
1 Įtraukiami ir tie taršos šaltiniai, kuriuose įrengta nuolat veikianti išmetamų teršalų monitoringo sistema. 
2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
* Vanadžio pentoksidas susidaro tik deginant mažai sieringą mazutą. Matavimai atliekami deginant mažai sieringą mazutą tik nusistovėjusiu režimu. 

 

Su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas 

 

Termofikacinėje elektrinėje Nr.2 (E-2) technologinių procesų metu susidaro gamybinės nuotekos: turbinų salėje, garo katilinėje ir I-oje bei II-oje 

vandens šildymo katilinėse, kuro ūkyje esančių mechanizmų aušinimo nuotekos, chemijos ceche garo katilų vandens ruošimo nuotekos, VŠK-1 ir 

biokuro katilo dūmų kondensacinių ekonomaizerių nuotekos. E-2 teritorijoje paviršinės nuotekos yra surenkamos ir išleidžiamos per atskirus 

išleistuvus nuo 0,93 ha, 1,7 ha bei 1,9 ha teritorijos plotų ir pagal sutartį su UAB „Grinda“ yra atiduodamos į miesto lietaus nuotekų tinklus. 

Paviršinės nuotekos nuo likusios teritorijos (14,996 ha, Termofikacinės elektrinės Nr.2 (E-2) schema su pažymėtais nuotekų išleistuvais, jų 

numeriais pateikta 2 priede), išleidžiamos į technologinį įrenginį – aušinimo kanalą. 

Pagrindiniame korpuse esančios turbinų salės mechanizmų aušinimo nuotekos išleidžiamos be valymo. Garo katilinės, I-os ir II-os vandens šildymo 

katilinės mechanizmų aušinimo, I-os vandens šildymo katilinės dūmų kondensato, chemijos cecho nuotekos yra valomos naftos gaudyklėje, skirtoje 

nuotekoms nuo galimo naftos produktų ir skendinčių medžiagų užterštumo valyti. Ekonomaizeryje susidaręs biokuro katilo dūmų kondensatas 

valomas kondensato valymo moduliuose, kurie skirti kondensatui nuo skendinčių medžiagų valyti, vėliau nukreipiamas į technologinį įrenginį - 

aušinimo kanalą. Kuro ūkio mechanizmų aušinimo nuotekos bei paviršinės nuotekos nuo kuro ūkio teritorijos yra valomos valymo įrenginiuose (su 

flotatoriumi, mechaniniais ir aktyvuotos anglies filtrais), vėliau apvalytos nuotekos nukreipiamos į naftos gaudyklę, o tuomet išvalytos nuotekos 

patenka į technologinį įrenginį – aušinimo kanalą. 

Per išleistuvą Nr.3 į Neries upę patenkančios gamybinės nuotekos yra apskaitomos įrengtu nuotekų apskaitos prietaisu. Lietaus nuotekų kiekiai per 

išleistuvus Nr.4, Nr.5, Nr.6 yra apskaitomi pagal sutarties su UAB „Grinda“ nuostatus. 
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Buitinės nuotekos, patenkančios į miesto buitinių (fekalinių) nuotekų tinklus, apskaitomos pagal patiekto vandens iš UAB „Vilniaus vandenys“ 

skaitiklių parodymus. Buitinės nuotekos per išleistuvus FKŠ152, FKŠ234 ir FKŠ243 patenka į UAB „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamus miesto 

fekalinės kanalizacijos tinklus - priimtuvas Nr.FK (žr. priedą Nr. 2). Tarp UAB „Vilniaus vandenys“ ir AB ,,Vilniaus šilumos tinklų“ 2019 m. balandžio 

17 d. sudaryta neterminuota sutartis Nr. 239. Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 7.2 punktu - taršos šaltinių išleidžiamų 

teršalų monitoringą turi vykdyti ūkio subjektai: 

„7.2. kurie per parą į nuotakyną išleidžia 50 m3 ir daugiau gamybinių ar komunalinių nuotekų“. 

Iš termofikacinė elektrinės Nr. 2 (E-2) į UAB „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamus miesto fekalinės kanalizacijos tinklus per parą gali būti išleidžiama 

daugiau nei 50 m3 nuotekų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo 

reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; su naujausiai pakeitimais) 5.3 punktu, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2) į miesto fekalinės 

kanalizacijos tinklus išleidžiamos nuotekos priskiriamos buitinėms nuotekoms - „ ... nuotekos, susidarančios naudojant vandenį įmonių, įstaigų, 

organizacijų darbuotojų buitiniams poreikiams, jeigu jos surenkamos ir išleidžiamos atskirai nuo kitų objekte susidarančių nuotekų“.  

Kadangi objektas į nuotakyną neišleidžia gamybinių ar komunalinių nuotekų - Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 7.2 punktas netaikomas 

ir į UAB „Vilniaus vandenys“ tinklus su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas neprivalomas. 

Su nuotekomis išleidžiamų teršalų dažnis ir su nuotekomis į aplinką išleidžiami kontroliuojami teršalai (parametrai) nustatomi vadovaujantis Aplinkos 

monitoringo nuostatais ir Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 01-

236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; su naujausiais pakeitimais), Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 01-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594; su naujausiais pakeitimais). 

Papildomai nustatomi termofikacinės elektrinės veiklai būdingų teršalų - naftos produktų, sulfatų, chloridų, amonio azoto parametrai. 

Laboratorinė su nuotekomis išleidžiamų teršalų kontrolė vykdoma prieš išleidžiant nuotekas į Neries upę (galutiniame išleistuve Nr. 3).  

Bendrovė, savikontrolės tikslais, atlieka papildomus nuotekų laboratorinius tyrimus prieš ir po valymo įrenginių (su flotatoriumi, mechaniniais ir 

aktyvuotos anglies filtrais), prieš ir po naftos gaudyklės, prieš ir po kondensato iš ekonomaizerio valymo modulių. Šių papildomų mėginių paėmimo 

tikslas - įsivertinti valymo įrenginių efektyvumą bei nuotekų, patenkančių į bendrą nuotekų sistemą, kokybę.  

Paviršinių lietaus nuotekų nuo elektrinės teritorijos kontrolė, vadovaujantis sutarties reikalavimais, vykdoma prieš jas išleidžiant į UAB „Grindos“ 

miesto lietaus kanalizacijos tinklus. 

Pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus, ūkio subjektai stebėjimus, tyrimus ir matavimus privalo atlikti pagal teisės aktuose 

nustatytus metodus. Ūkio subjektai, vykdantys aplinkos monitoringą, privalo užtikrinti, kad matavimus atliktų laboratorijos, akredituotos teisės aktų 

nustatyta tvarka arba turinčios leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, 

išduotus Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto LR aplinkos ministro 2007-10-15 įsakymu Nr. D1-522 (Žin., 2007, Nr. 108-4444; su naujausiais pakeitimais), nustatyta tvarka. 

Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 7 punktu Termofikacinės elektrinės Nr.2 (E-2) vykdoma veikla atitinka Ūkio subjektų 

aplinkos monitoringo nuostatų 7.1 ir 7.3 punktuose nurodytus kriterijus: 
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„7.1. kurie išleidžia (planuoja išleisti) į paviršinius vandens telkinius ir (ar) natūralias filtravimo sistemas nuotekas arba išmeta į aplinkos orą 

teršalus ir šiai veiklai pagal TIPK taisyklių reikalavimus reikia turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK leidimas) 

ar pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 

6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimų 

išdavimo taisyklės), reikalavimus reikia turėti taršos leidimą (toliau – Taršos leidimas). 

7.3. kurių vykdomos vienos ar kelių veiklų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir 

perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB (OL 2006 L 33, p. 1) I priede, metu 

išmetami/išleidžiami II priede nurodyti teršalai“. 

 
3 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas.  

Išleistu-
vo kodas1 

 

Išleidžiamų 
nuotekų 
debitas, 

m3/d 

Nustatomi teršalai 
(parametrai) 2 

Planuojamas 
matavimo 
metodas3 

Mėginių 
ėmimo 
vieta4 

Nuotekų 
valymo 

įrenginio 
kodas5 ir 
pavadi-
nimas 

Vandens 
šaltinio 
kodas6 

Mėginių 
ėmimo 
dažnu-
mas7 

Mėginių 
ėmimo 
būdas 

Mėginių 
tipas 

Debito 
matavimo 

būdas 

Debito 
matavimo 
prietaisai kodas 

pavadinimas, 
matavimo 

vnt. 

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

1130417  11124* 

- Temperatūra 1** 

Galutinis 
nuotekų 
išleistu-
vas Nr.3 

- - 
2 kartai 

per 
mėnesį 

Rankinis 
ėmimo 
būdas 

Taškinis 
(vietos) 

Matavimo 
įrenginys - 
skaitiklis 

Paršalo 
latakas su 

ultragarsiniu 
skaitikliu 

LMA-01-1 

1001 pH 
LST ISO 

10523:2009 

1003 BDS7 
LAND 47-
1,2:2007 

1005 ChDS 
LAND 83-

2006 

1204 
Naftos 

produktai 
LAND 61-

2003 

1004 
Skendinčios 
medžiagos 

LAND 46-
2007 

1109 Sulfatai 1*** 

1102 Chloridai 
LAND 63-

2004 

1201 
Bendras 
azotas 

LAND 
84:2006 

1113 
Amonio 
azotas  

(NH4-N) 

LAND 38-
2000 

Pastabos: 
1 Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie 
naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas. 
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2 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 
priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo. 
3 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas planuojamas taikyti matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
4 Pildoma Nuostatų 1 priedo 102 punkte nurodytais atvejais. Kai mėginių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“, toliau lentelėje pildomi 
tik 8 ir 9 stulpeliai. 

5 Pildoma, kai mėginių ėmimo vieta – „nuotekose prieš valymą“. Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto 
svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
6 Pildoma, kai mėginių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“. Vandens šaltinio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos 
agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt)  pateiktą Vandens šaltinių sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują vandens šaltinį, jo identifikavimo kodas 
nerašomas. 
7 Mėginių ėmimo dažnumas pastovus, tačiau mėginių ėmimo savaitės dienos ir laikas turi keistis per metus. 
* - pateikiamas vidutinis išleidžiamų nuotekų kiekis per dieną. Momentiniai nuotekų kiekiai (m3/d) gali būti ir didesni. 
**- Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis, Vilnius, 1994 
*** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai. 1 dalis. Cheminės analizės metodai, Lietuvos aplinkos ministerija, 1994. 
 

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas nekeičiamas. Su nuotekomis išleidžiamų teršalų kontrolinių matavimų vietų 
schema pateikta 2 priede. 
 

IV. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS 
 

5. Sąlygos, reikalaujančios vykdyti poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringą (pagal šių Nuostatų II skyriaus 
reikalavimus). 

Poveikio vandens kokybei monitoringas 

Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8.2 punktu poveikio paviršiniam vandeniui monitoringą turi vykdyti: 

„8.2.2. ūkio subjektai, išleidžiantys gamybines nuotekas į aplinką, kurie pagal TIPK taisykles ar Taršos leidimų išdavimo taisykles turi gauti 

TIPK leidimą ar Taršos leidimą. Ši nuostata galioja ir ūkio subjektams, kuriems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai išduoti 

vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo 

taisyklių patvirtinimo“. 

Kadangi termofikacinės elektrinės E-2 gamybinės (aušinimo, gamybinės ir paviršinės lietaus) nuotekos yra išleidžiamos į Neries upę, paviršinio 

vandens monitoringo metu bus sistemingai stebimas, vertinamas bei prognozuojamas iš elektrinės išleidžiamų teršalų poveikis Neries upės 

vandens kokybei. 
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51. Ūkinės veiklos objekte vykdomo sistemingo užteršimo pavojaus įvertinimo aprašymas (pildoma, kai monitoringo programoje 
nenumatoma tirti požeminio vandens ir (ar) dirvožemio užterštumo atitinkamomis, įrenginyje naudojamomis, gaminamomis ar iš jų 
išleidžiamomis pavojingomis medžiagomis pagal Nuostatų 1 priedo 16.6 ir (ar) 18 punkto reikalavimus). 
Ūkinės veikos objekte vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas, todėl šis punktas nepildomas. 

 

6.1. Matavimo vietų skaičius bei matavimo vietų parinkimo principai ir pagrindimas 

Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 14 punktu ūkio subjektų poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas turi būti 

vykdomas laikantis šių reikalavimų: 

„14.1. tekančiuose paviršiniuose vandens telkiniuose (upės, upeliai, kanalai) mėginiai turi būti imami aukščiau nuotekų išleistuvo ūkio subjekto 

išleistų teršalų nepaveiktoje vietoje ir po visiško nuotekų susimaišymo apytiksliai 0,5 km žemiau išleistuvo. Mėginys, paimtas žemiau nuotekų 

išleidimo vietos, turi charakterizuoti bendrą vandens sudėtį pagal tėkmę, t. y. paėmimo vietoje turi būti pakankamas nuotekų susimaišymas (ne 

mažiau 80 %) su upės, upelio, kanalo vandeniu. Stebimoje upės, upelio, kanalo atkarpoje, esant keletui taršos šaltinių, vienas mėginys imamas 

aukščiau pirmojo taršos šaltinio, kitas – žemiau paskutiniojo;“ 

14.4. paviršiniuose vandens telkiniuose nustatomi parametrai: 

14.4.1. pH, temperatūra, ištirpęs vandenyje deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS), cheminis deguonies 

suvartojimas (ChDS), amonio azotas, nitratai, nitritai, bendras azotas, fosfatai, bendras fosforas; 

14.4.2. ūkinei veiklai būdingi teršalai, kurie yra nustatomi nuotekose (įskaitant ir biologinės taršos parametrus); 

14.4.3. vandens debitas (tekančiuose vandens telkiniuose); 

14.5. vandens mėginiai turi būti imami pagal LST EN ISO 5667-1:2007+AC:2007 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo 

programų ir būdų sudarymo nurodymai“ (ISO 5667-1:2006), LST EN ISO 5667-3:2006 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip 

konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius“ (ISO 5667-3:2003), ISO 5667-4:1987 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 4 dalis. Nurodymai, kaip imti 

mėginius iš ežerų ir vandens saugyklų“, ISO 5667-6:2005 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Nurodymai, kaip imti mėginius iš upių ir 

upelių; 

14.6. paviršinio vandens mėginiai imami tokiu pat dažniu ir tuo pačiu metu, kaip ir nuotekų mėginiai“. 

Neries upės vandens kokybei kontroliuoti, mėginiai turi būti imami dviejuose taškuose: 

1. Aukščiau nuotekų išleistuvo - vandens paėmimo taške Nr.1; 

2. Žemiau nuotekų išleistuvo Nr. 3, ne toliau kaip 0,5 km palei upės tėkmę, prieš UAB „Grinda“ lietaus nuotekų kanalo išleistuvą. 

Mėginiuose nustatomi parametrai pagal poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo 14.4.1. punkto reikalavimus. Upės vandens debitas nebus 

matuojamas, kadangi išleidžiamų nuotekų kiekis, palyginus su Neries upės debitu, sudaro mažiau nei 0,2 %. Tuo tarpu debito matavimo paklaida 

yra iki ±2,5%, todėl upės debito matavimas yra netikslingas, tačiau papildomai bus nustatomi termofikacinės elektrinės veiklai galimai būdingi 

teršalai - naftos produktai, sulfatai, chloridai, amonio azotas. 
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Nitratų, nitritų, fosfatų, bendro fosforo nustatymas paviršiniame vandenyje nenumatomas, kadangi termofikacinės elektrinės Nr.2 (E-2) į paviršinį 

vandens telkinį išleidžiamose nuotekose praktiškai nėra organikos ir minėti teršalai nėra būdingi. 

Pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus, ūkio subjektai privalo stebėjimus, tyrimus ir matavimus atlikti pagal teisės aktuose 

nustatytus metodus. 

Ūkio subjektai, vykdantys aplinkos monitoringą, privalo užtikrinti, kad matavimus atliktų laboratorijos, akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka arba 

turinčios leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, išduotus Leidimų atlikti 

taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos 

ministro 2007-10-15 įsakymu Nr. D1-522 (Žin., 2007, Nr. 108-4444; su naujausiais pakeitimais), nustatyta tvarka. 

Poveikio vandens kokybei monitoringo planas nekeičiamas. Jis pateiktas 4 lentelėje. Poveikio vandens kokybei monitoringo matavimo vietų schema 
pateikta 3 priede. 

 
4 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo planas. 

Eil. 
Nr. 

Išleistu-
vo 

kodas 
Nustatomi parametrai 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta 

Matavimų 
dažnumas 

Numatomas matavimo 
metodas3` koordinatės 

atstumas nuo 
taršos 

šaltinio, km 

paviršinio 
vandens 

telkinio kodas2 

paviršinio 
vandens 
telkinio 

pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1130417  

Aktyvi vandens reakcija pH 

Reglamentas, 
Aprašas ir 
Metodika* 

X=579178; 
Y=6059560 

Aukščiau 
išleistuvo – 
vandens 
paėmimo 
taškas Nr.1 
0,485 km 

LT12010001 Neris 
2 kartai per 

mėnesį 

LST ISO 10523:2009 

Ištirpęs vandenyje deguonis LST EN 10523:2009 

Temperatūra 
Unifikuoti nuotekų ir paviršinių 
vandenų kokybės tyrimų 
metodai. I dalis.  

Skendinčios medžiagos LAND 46-2007 

BDS7 LAND 47-1,2:2007 

ChDS LAND 83-2006 

Naftos produktai LAND 61-2003 

Sulfatai 
Unifikuoti nuotekų ir paviršinių 
vandenų kokybės tyrimų 
metodai. I dalis. 

Chloridai LAND 63-2004 

Amonio azotas LAND 38-2000 

Bendras azotas LAND 84:2006 

2. 1130417  

Aktyvi vandens reakcija pH 

Reglamentas, 
Aprašas ir 
Metodika* 

X=579123; 
Y=6059079 

Žemiau 
išleistuvo – 
vandens 
paėmimo 
taškas Nr.1a; 
0,424 km 

LT12010001 Neris 
2 kartai per 

mėnesį 

LST ISO 10523:2009 

Ištirpęs vandenyje deguonis LST EN 10523:2009 
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4 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo planas (tęsinys 1). 

Eil. 
Nr. 

Išleistu-
vo 

kodas 
Nustatomi parametrai 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta 

Matavimų 
dažnumas 

Numatomas matavimo 
metodas3` koordinatės 

atstumas nuo 
taršos 

šaltinio, km 

paviršinio 
vandens 

telkinio kodas2 

paviršinio 
vandens 
telkinio 

pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. 1130417  

Temperatūra 

Reglamentas, 
Aprašas ir 
Metodika* 

X=579123; 
Y=6059079 

Žemiau 
išleistuvo – 
vandens 
paėmimo 
taškas Nr.1a; 
0,424 km 

LT12010001 Neris 
2 kartai per 

mėnesį 

Unifikuoti nuotekų ir paviršinių 
vandenų kokybės tyrimų 
metodai. I dalis.  

Skendinčios medžiagos LAND 46-2007 

BDS7 LAND 47-1,2:2007 

ChDS LAND 83-2006 

Naftos produktai LAND 61-2003 

Sulfatai 
Unifikuoti nuotekų ir paviršinių 
vandenų kokybės tyrimų 
metodai. I dalis. 

Chloridai LAND 63-2004 

Amonio azotas LAND 38-2000 

Bendras azotas LAND 84:2006 

 
Pastabos: 
1 - Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos apl inkos ministro 2006 m. gegužės 17 
d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai 
paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve. 
* - Reglamentas - Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17d. įsakymu Nr.D1-236 (Žin., 2006, Nr.59-2103, su 
naujausiais pakeitimais); Aprašas - Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas, 
patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21d. įsakymu Nr. D1-633 (Žin., 2006, Nr.5-159, su naujausiais pakeitimais); Metodika - Paviršinių 
vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-178 (Žin., 2010, Nr.29-1363, su 
naujausiais pakeitimais). 
2  - Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre. 
3 - Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 

Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas 

Sąlygos, reikalaujančios vykdyti poveikio aplinkos oro kokybei monitoringą (pagal šių Nuostatų II skyriaus reikalavimus): 

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus: 
Remiantis Aplinkos monitoringo nuostatų 8.1.1 punktu, poveikio aplinkos oro kokybei monitoringą turi vykdyti: 

„8.1.1. ūkio subjektai, kurių vykdomos veiklos metu išmetami teršalai, nurodyti Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius 
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kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627), o veiklos metu vieno iš į aplinkos orą 

išmetamų teršalų pavojingumo rodiklis (toliau – TPR), apskaičiuotas šių Nuostatų 1 priedo 3 punkte nustatyta tvarka, yra didesnis nei 104 arba to 

teršalo koncentracija, apskaičiuota modeliavimo būdu (be foninio aplinkos oro užterštumo), viršija mažiausio vidurkinimo laikotarpio ribines aplinkos 

oro užterštumo vertes, nustatytas žmonių sveikatos apsaugai, nurodytas Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, 

sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse; 

Remiantis TPR paskaičiavimu (žr. C lentelę) vanadžio pentoksido TPR yra didesnis nei 104, turėtų būti privaloma vykdyti vanadžio pentoksido 

monitoringą aplinkoje, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šio teršalo koncentracija, apskaičiuota modeliavimo būdu, tesudaro tik 0,02 RV, o iki šiol eilę 

metų atlikti matavimai aplinkos ore jokių rezultatų neparodė, t. y. visais atvejais buvo išmatuotos mažesnės teršalo koncentracijos reikšmės nei 

laboratorijos prietaisų nustatymo ribos, tokie matavimai yra netikslingi.  Be to mazutas, kurį deginant susidaro vanadžio pentoksidas, yra rezervinis 

kuras ir jo nuolatinis deginimas nėra numatomas. Vanadžio pentoksido poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas nebus vykdomas.  

I lentelė. Teršalams, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus: 

Teršalo pavadinimas TPR 
Modeliavimo būdu paskaičiuota 

koncentracija, 
mg/m3 

Ribinė 24 val. aplinkos oro 
užterštumo vertė 1 

Kontroliuotini teršalai, kai TPR 
> 104 arba reikšmės 3 stulpel. 

> 4 stulpel. 

1 2 3 4 5 

II VARIANTAS (taršos šaltiniuose Nr. 001 ir 002 deginant dujų ir skystojo kuro (mažai sieringo mazuto) mišinį) 

Vanadžio pentoksidas 214993 0,00002 mg/m3 0,001 mg/m3 Kontroliuotinas* 
Pastabos: 1 – nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2000-10-30 įsakymu Nr.471/582 „Dėl teršalų kurių 
kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ (Žin., 2000, 100-3185; su naujausiais 
pakeitimais).  
* - Dėl aukščiau išdėstytų priežasčių vanadžio pentoksidas aplinkos ore nebus kontroliuojamas.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=113899
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=299863
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Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus. 

Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringą turi vykdyti: 

„8.1.2. ūkio subjektai, kurių vykdomos veiklos metu išmetami teršalai, nurodyti Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos 

Sąjungos kriterijus, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 

spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627), o teršalo koncentracija, apskaičiuota modeliavimo būdu (be foninio 

aplinkos oro užterštumo), viršija mažiausio vidurkinimo laikotarpio žemutinę vertinimo ribą, nustatytą žmonių sveikatos apsaugai, nurodytą Aplinkos 

oro kokybės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 (Žin., 2001, Nr. 106-

3828), 1 priede, arba mažiausio vidurkinimo laikotarpio ribinę vertę, nustatytą žmonių sveikatos apsaugai, nurodytą Aplinkos oro užterštumo 

normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu 

Nr. 591/640 (Žin., 2001, 106-3827), arba mažiausio vidurkinimo laikotarpio siektiną vertę, nustatytą žmonių sveikatos apsaugai, nurodytą Ozono 

aplinkos ore normų ir vertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2002 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 544/508 (Žin., 2002, Nr. 105-4731), ar Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benz(a)pirenu siektinose 

vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu 

Nr. D1-153/V-246 (Žin., 2006, Nr. 41-1486)“. 

J lentelė. Teršalams, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus 

Eil. 
Nr. 

Teršalo pavadinimas Vidurkis 

Modeliavimo 
būdu 

paskaičiuota 
koncentracija 

Mažiausio vidurkinimo laikotarpio ribinė 
vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai1 

Mažiausio vidurkinimo 
laikotarpio ribinė vertė, 

nustatyta žmonių sveikatos 
apsaugai2 

Monitoringo 
reikalingumas 

1 2 3 4 5 6 7 

I VARIANTAS (taršos šaltiniuose Nr. 001 ir 002 deginant dujas, o taršos šaltinyje Nr. 005 - biokuro ir durpių mišinį) 

1 Anglies monoksidas (A) 8 valandų 0,076 mg/m3 
50 % ribinės vertės 

 (5 mg/m3) 
10 mg/m3 

Monitoringui 
vykdyti nėra 

kriterijų 

2 Azoto oksidai (A) 1 valandos 42 µg/m3 
50 % ribinės vertės (100 µg/m3, negali būti 

viršyta daugiau kaip 18 kartų per bet kuriuos 
kalendorinius metus) 

200 µg/m3 (negali būti viršyta 
daugiau kaip 18 kartų per 

kalendorinius metus) 

3 Sieros dioksidas (A) 

1 valandos 24 µg/m3 - 
350 µg/m3 (negali būti viršyta 
daugiau kaip 24 kartus per 

kalendorinius metus) 

24 valandų 8 µg/m3 
40 % 24 valandų ribinės vertės (50 µg/m3, 

negali būti viršyta daugiau kaip 3 kartus per bet 
kuriuos kalendorinius metus) 

125 µg/m3 (negali būti viršyta 
daugiau kaip 3 kartus per 

kalendorinius metus) 

4 Kietosios dalelės KD10 (A) 24 valandų 1,5 µg/m3 
50 % ribinės vertės (25 µg/m3 negali būti viršyta 

daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius 
metus) 

50 µg/m3 (negali būti viršyta 
daugiau kaip 35 kartus per 

kalendorinius metus) 

5 Kietosios dalelės KD2,5 (A) metų 0,4 µg/m3 50 % ribinės vertės (12 µg/m3) 25 µg/m3 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=113899
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=299863
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=156727
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=156727
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=192451
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274195
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J lentelė. Teršalams, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus (tęsinys 1) 

Eil. 
Nr. 

Teršalo pavadinimas Vidurkis 

Modeliavimo 
būdu 

paskaičiuota 
koncentracija 

Mažiausio vidurkinimo laikotarpio 
ribinė vertė, nustatyta žmonių 

sveikatos apsaugai1 

Mažiausio vidurkinimo 
laikotarpio ribinė vertė, 

nustatyta žmonių sveikatos 
apsaugai2 

Monitoringo 
reikalingumas 

1 2 3 4 5 6 7 

II VARIANTAS (taršos šaltiniuose Nr. 001 ir 002 deginant dujų ir skystojo kuro (mažai sieringo mazuto) mišinį, o taršos šaltinyje Nr. 005 - biokuro ir 
durpių mišinį) 

1 Anglies monoksidas (A) 8 valandų 0,081 mg/m3 
50 % ribinės vertės 

 (5 mg/m3) 
10 mg/m3 

Monitoringui 
vykdyti nėra 

kriterijų 

2 Azoto oksidai (A) 1 valandos 51 µg/m3 
50 % ribinės vertės (100 µg/m3, negali 

būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per bet 
kuriuos kalendorinius metus) 

200 µg/m3 (negali būti viršyta 
daugiau kaip 18 kartų per 

kalendorinius metus) 

3 Sieros dioksidas (A) 

1 valandos 38 µg/m3 - 
350 µg/m3 (negali būti viršyta 

daugiau kaip 24 kartus per 
kalendorinius metus) 

24 valandų 10 µg/m3 
40 % 24 valandų ribinės vertės (50 µg/m3, 
negali būti viršyta daugiau kaip 3 kartus 

per bet kuriuos kalendorinius metus) 

125 µg/m3 (negali būti viršyta 
daugiau kaip 3 kartus per 

kalendorinius metus) 

4 Kietosios dalelės KD10 (A) 24 valandų 1,5 µg/m3 
50 % ribinės vertės (25 µg/m3 negali būti 

viršyta daugiau kaip 35 kartus per 
kalendorinius metus) 

50 µg/m3 (negali būti viršyta 
daugiau kaip 35 kartus per 

kalendorinius metus) 

5 Kietosios dalelės KD2,5 (A) metų 0,4 µg/m3 50 % ribinės vertės (12 µg/m3) 25 µg/m3 

Pastabos: 1 - pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-12-12 įsakymą Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3828, su 
naujausiais pakeitimais). 
2 – pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymą Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro 
užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, 106-3827, su naujausiais pakeitimais). 

 
Iš J lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2) I-o ir II-o variantų atvejais neviršijama kontroliuotinų teršalų 

žemutinės vertinimo ribos, taikomos žmogaus sveikatos apsaugai, t. y. teršalams, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos 

kriterijus, monitoringas aplinkos ore neprivalomas. 

 

Remiantis Aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 11 punktu ūkio subjektų poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas gali būti vykdomas nuolatinių, 

nenuolatinių matavimų ar matematinio modeliavimo būdais: 

„11.1. nuolatinių matavimų būdas taikomas teršalams, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, kuriems teisės aktuose 

yra nustatyta 1 valandos ribinė vertė, o jų koncentracija aplinkos ore, įvertinta modeliuojant taršos sklaidą be foninių koncentracijų, viršija teisės 

aktuose nustatytą viršutinę vertinimo ribą“. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=156727
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=156726&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=156726&p_tr2=2
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Atlikus teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus I-u ir II-u atvejais, teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, 

koncentracija aplinkos ore, įvertinta modeliuojant taršos sklaidą be foninių koncentracijų,  neviršija teisės aktuose nustatytų viršutinių vertinimo ribų, 

todėl nuolatinių matavimų būdas netaikytinas. 

Remiantis Aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 11.2 punktu nenuolatinių matavimų būdas taikomas, kai: 

„11.2.2. teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, TPR, apskaičiuotas šio priedo 3 punkte nustatyta tvarka, yra 

didesnis kaip 104 (TPR>104)“. 

Vanadžio pentoksidas yra teršalas, kurio kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, o apskaičiuotas TPR yra didesnis kaip 104, dėl 

ko vanadžio pentoksidui turėtų būti taikytinas nenuolatinių matavimų monitoringo būdas kai per atmosferos taršos šaltinius Nr. 001 ir 002 išmetami 

dujų ir skysto kuro (mažai sieringo mazuto) mišinio deginiai. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šio teršalo koncentracija, apskaičiuota modeliavimo būdu, 

tesudaro tik 0,02 RV, o iki šiol eilę metų atlikti matavimai aplinkos ore jokių rezultatų neparodė, t. y. visais atvejais buvo išmatuotos mažesnės teršalo 

koncentracijos reikšmės nei laboratorijos prietaisų nustatymo ribos, tokie matavimai yra netikslingi.  Be to mazutas, kurį deginant susidaro vanadžio 

pentoksidas, yra rezervinis kuras ir jo nuolatinis deginimas nėra numatomas. Vanadžio pentoksido monitoringas aplinkoje nebus atliekamas. 

 

6.2. Matavimo vietų skaičius bei matavimo vietų parinkimo principai ir pagrindimas.  

Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas atliekamas nebus, todėl nepildoma. 

 

7. Veiklos objekto (-ų)) išsidėstymas žemėlapyje (-iuose), schema (-os) su pažymėtomis stebėjimo vietomis nurodant taršos šaltinių 

(išleistuvo (-ų)) koordinates bei monitoringo vietų koordinates LKS-94 koordinačių sistemoje. 

Termofikacinės elektrinės Nr.2 (E-2) poveikio vandens kokybei monitoringo taškai pažymėti schemoje pateiktoje 3 priede. 

5 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo planas.  
Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas atliekamas nebus, todėl lentelė nepildoma. 

 

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas 

 

Sąlygos, reikalaujančios vykdyti poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringą (pagal šių Nuostatų II skyriaus reikalavimus): 

Remiantis Aplinkos monitoringo nuostatų 8.3.1.1. ir 8.3.1.3. punktais, poveikio požeminiam vandeniui monitoringą turi vykdyti ūkio subjektai, 

vykdantys šią ūkinę veiklą: 

„8.3.1.1. energijos gamyba (kai šiluminių elektrinių bei kitų deginimo įrenginių, įskaitant pramoninius įrenginius, elektrai, garui gaminti ar 

vandeniui šildyti instaliuota šiluminė galia – 300 MW ir didesnė)“; 

„8.3.1.3. naftos bei naftos produktų, aplinkai pavojingų cheminių medžiagų krovimas (terminalai, kuriuose perkrauna ne mažiau kaip 100 m3 per 
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dieną) ir saugojimas (sandėliai, saugyklos, kurių talpyklose telpa 500 m3 ir daugiau naftos produktų ar aplinkai pavojingų cheminių medžiagų)“. 

6 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas1. 
Eil. 
Nr. 

Gręžinio Nr. 2 Nustatomi parametrai Matavimo metodas Vertinimo kriterijus3 Matavimų dažnumas/ 
Periodiškumas 

1 2 3 4 5 6 

Tiesioginiai tyrimai: 

1 
24512, 24518 

Gruntinio vandens lygio matavimas El. matuoklė - 
1 kartas/mėnesį 

2 Temperatūra 
Skaitmeninis termometras 

- 

3 24510, 24511, 24519, 
24514, 24515, 24516, 
24517, 21142, 35105 

Gruntinio vandens lygio matavimas El. matuoklė - 

1 kartas/ketvirtį 
4 Temperatūra Skaitmeninis termometras 

- 

5 21142, 24510, 24511, 
24512, 24514, 24515, 
24516, 24517, 24518, 

24519, 35105 

pH 

Ekspres laboratorija 

- 

2 kartai/m. (I ir II pusmetis) 6 Savitasis elektros laidis - 

7 O2 - 

Laboratoriniai tyrimai: 

8 24512, 24514, 24515, ChDSCR 
LAND 83-2006 - 2 kartai/m. (I ir II pusmetis) 

9 

21142, 24510, 24511, 
24516, 24517, 24518, 

24519, 35105 
ChDSCR LAND 83-2006 - 1 kartas/m. (II pusmetis) 

10 

24512, 24514, 24515 

Ištirpusių mineralinių medžiagų suma Apskaičiuojama - 

2 kartai/m. (I ir II pusmetis) 

11 CO2 (pusiausvyrinis), mg/l Apskaičiuojamas - 

12 Permanganato skaičius LST EN ISO 8467 - 

13 Bendrasis kietumas ISO 6059 - 

14 Savitasis elektros laidis LST EN 27888 - 

15 pH LST EN ISO 10523 - 

16 Cl- LAND 63 350 mg/l; 500 mg/l 

17 SO4
2- Turbidimetrinis 450 mg/l; 1000 mg/l 
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6 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas1 (tęsinys 1). 
Eil. 
Nr. 

Gręžinio Nr. 2 Nustatomi parametrai Matavimo metodas Vertinimo kriterijus3 Matavimų dažnumas/ 
Periodiškumas 

1 2 3 4 5 6 

18 
24512, 24514, 24515 

HCO3
- LST ISO 9963-1 - 

2 kartai/m. (I ir II pusmetis) 
19 SiO3

2- EPA 370.1 - 

20 

24512, 24514, 24515 

CO3
2- 

Apskaičiuojama - 

2 kartai/m. (I ir II pusmetis) 

21 NO2
- LAND 39 0,5 mg/l; 1,0 mg/l 

22 NO3
- LAND 65 50 mg/l; 100 mg/l 

23 PO4
3- LST EN ISO 6878 0,7 mg/l 

24 Na+ 
LST EN ISO 14911 

- 

25 K+ - 

26 Ca2+  LAND 68 - 

27 Mg2+  LAND 73 - 

28 NH4
+ LAND 38 2,6 mg/l 

29 Fe bendra LST ISO 6332 - 

30 Vandens agresyvumas Apskaičiuojamas - 

31 

21142, 24510, 24511, 
24516, 24517, 24518, 

24519, 35105 

Ištirpusių mineralinių medžiagų suma Apskaičiuojama - 

1 kartas/m. (II pusmetis) 

32 CO2 (pusiausvyrinis), mg/l Apskaičiuojamas - 

33 Permanganato skaičius LST EN ISO 8467 - 

34 Bendrasis kietumas ISO 6059 - 

35 Savitasis elektros laidis LST EN 27888 - 

36 pH LST EN ISO 10523 - 

37 Cl- LAND 63 350 mg/l; 500 mg/l 

38 SO4
2- 

Turbidimetrinis 450 mg/l; 1000 mg/l 

39 HCO3
- 

LST ISO 9963-1 - 
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6 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas1 (tęsinys 2). 
Eil. 
Nr. 

Gręžinio Nr. 2 Nustatomi parametrai Matavimo metodas Vertinimo kriterijus3 Matavimų dažnumas/ 
Periodiškumas 

1 2 3 4 5 6 

40 

21142, 24510, 24511, 
24516, 24517, 24518, 

24519, 35105 

SiO3
2- EPA 370.1 - 

1 kartas/m. (II pusmetis) 
41 CO3

2- Apskaičiuojama - 

42 NO2
- LAND 39 0,5 mg/l; 1,0 mg/l 

43 NO3
- LAND 65 50 mg/l; 100 mg/l 

44 

21142, 24510, 24511, 
24516, 24517, 24518, 

24519, 35105 

PO4
3- LST EN ISO 6878 0,7 mg/l 

1 kartas/m. (II pusmetis) 

45 Na+ 
LST EN ISO 14911 

- 

46 K+ - 

47 Ca2+  LAND 68 - 

48 Mg2+  LAND 73 - 

49 NH4
+ LAND 38 2,6 mg/l 

50 Fe bendra LST ISO 6332 - 

51 Vandens agresyvumas Apskaičiuojamas - 

52 

21142, 24510, 24512, 
24514, 24515, 24519, 

35105 

Benzenas 

ISO 11423-1 

1,0 µg/l 

1 kartas/m. (II pusmetis) 

53 Toluenas - 

54 Etil-benzenas - 

55 p- ir m- ksilenas - 

56 o- ksilenas, µg/l - 

57 TMB suma, µg/l - 

58 Aromatinių angliavandenilių suma - 

59 Benzino eilės (C6-C10) angliavandeniliai 

US EPA 8015B 

5 mg/l 

60 
Dyzelino eilės (C10-C28) 
angliavandeniliai 

- 
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6 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas1 (tęsinys 3). 
Eil. 
Nr. 

Gręžinio Nr. 2 Nustatomi parametrai Matavimo metodas Vertinimo kriterijus3 Matavimų dažnumas/ 
Periodiškumas 

1 2 3 4 5 6 

61 

21142, 24510, 24512, 
24514, 24515, 24517, 

24519, 35105 

Kadmis (Cd) 

ISO 15586 

0,005 mg/l; 0,006 mg/l 

1 kartas/m. (II pusmetis) 

62 Manganas (Mn) - 

63 Nikelis (Ni) 0,02 mg/l; 0,1 mg/l 

64 Švinas (Pb) 0,025 mg/l; 0,075 mg/l 

65 Varis (Cu) 0,1 mg/l; 2,0 mg/l 

66 Chromas (Cr) 0,05 mg/l; 0,1 mg/l 

67 Cinkas (Zn) 3,0 mg/l; 1,0 mg/l 

68 Vanadis (V) 0,1 mg/l; 0,2 mg/l 

 

Pastabos: 
1 Jei programoje numatytas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas, prie programos pridedami šie dokumentai ar informacija: 
1. ekogeologinio tyrimo ataskaita, parengta Ekogeologinių tyrimų reglamente nustatyta tvarka. Ataskaitą turi pateikti ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 8.3.1.1–
8.3.1.11, 8.3.1.14, 8.3.2.1–8.3.2.7, 8.3.2.9, 8.3.3 punktuose; 
2. hidrogeologinių tyrimų ataskaita, parengta Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos apraše nustatyta 
tvarka. Ataskaitą turi pateikti ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 8.3.1.12 ir 8.3.1.13 punktuose; 
3. hidrogeologinių sąlygų ir vandens kokybės aprašymas (pateikti tuo atveju, jeigu nėra pateikiama 1 ir 2 punktuose nurodyta informacija); 
4. monitoringo uždaviniai ir jų įgyvendinimo būdai; 
5. monitoringo tinklas ir jo pagrindimas (monitoringo tinklo dokumentacija, stebėjimo taškų, gręžinių pasai, parengti pagal Žemės gelmių registro tvarkymo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin., 2004, Nr. 90-3342) 
reikalavimus); 
6. monitoringo vykdymo metodika (darbų sudėtis, periodiškumas, matavimų kokybės užtikrinimas ir kontrolė), rezultatų vertinimo kriterijai; 
7. laboratorinių darbų metodika; 
8. monitoringo informacijos analizės forma ir periodiškumas; 
2 - Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre. 
3 - Nurodomos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 

 
Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas nekeičiamas. Detali informacija apie termofikacinės elektrinės Nr. 2 (Elektrinės g. 2, Vilnius) 
teritorijos ekogeologines sąlygas bei kita aukščiau pastabose nurodoma informacija Aplinkos apsaugos agentūrai buvo pateikta UAB „Sweco 
Lietuva“ 2016 m. sausio 26 d. raštu Nr. V1-127 „Dėl dokumentacijos perdavimo“. 2020 m. baigsis poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2016-
2020 m. laikotarpis. Įvertinus nurodyto laikotarpio požeminio vandens monitoringo duomenis, bus parengta apibendrinanti ataskaita bei programa 
tolimesniam požeminio vandens monitoringo vykdymui. Nuo 2021 m. požeminis vandens monitoringas turės būti vykdomas pagal naujai parengtą ir 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=234864
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su atsakingomis institucijomis suderintą poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planą. 
 

7 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo planas.  

Atsižvelgiant į ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus 8.4 punkto reikalavimus ūkio subjektas neprivalo vykdyti poveikio drenažiniam 

vandeniui monitoringą, todėl 7 lentelė nepildoma. 

 

Vadovaujantis ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8.5 ir 8.6 punktų reikalavimais biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui monitoringas 

neprivalomas.  

 

Kadangi E-2 elektrinės įrenginiuose yra naudojamos pavojingos medžiagos ir dėl įrenginių eksploatavimo yra galimybė užteršti dirvožemį, 

elektrinėje 2014 m. liepos mėn. buvo atliktas preliminarus ekogeologinis tyrimas, kurio metu  buvo įvertintas dirvožemio užterštumas naudojamomis 

pavojingomis medžiagomis. Ekogeologinis tyrimas suderintas Lietuvos geologijos tarnybos 2014-10-16 d. raštu Nr. (6)-1.7-3139. 8 lentelė parengta 

vadovaujantis termofikacinės elektrinės Nr.2 (E-2) atlikto preliminaraus ekogeologinio tyrimo išvadomis.  

 
8 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui) monitoringo planas. 

Eil. 
Nr. 

Stebėjimo 
objektas 

Nustatomi 
parametrai 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta Matavimo 
dažnumas 

Numatomas 
matavimo metodas2 koordinatės atstumas nuo taršos šaltinio, km 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. E2-5 

Bendras 
naftos 

produktų 
kiekis (NP) 

3500 mg/kg 
X=579291 
Y=6059088 

0,01 (iki artimiausios 10000 m3 mazuto 
talpos) 

1 kartas per 
10 metų 
(pirmieji 

matavimai 
atliekami iki 

2024-07) 

ISO 16703:2004 

2. E2-6 

Bendras 
naftos 

produktų 
kiekis (NP) 

3500 mg/kg 
X=579336 
Y=6059041 

0,004 (iki artimiausios 2000 m3 
užkonservuotos mazuto talpos) 
0,033 (iki artimiausios 10000 m3 mazuto 
talpos) 
0,05 (iki mazuto išpylimo 
estakados/siurblinės) 

ISO 16703:2004 

3. E2-7 

Bendras 
naftos 

produktų 
kiekis (NP) 

3500 mg/kg 
X=579345 
Y=6059094 

0,007 (iki artimiausios 2000 m3 
užkonservuotos mazuto talpos) 
0,023 (iki artimiausios 10000 m3 mazuto 
talpos) 
0,033 (iki mazuto siurblinės) 

ISO 16703:2004 
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8 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui) monitoringo planas (tęsinys 1) 

Eil. 
Nr. 

Stebėjimo 
objektas 

Nustatomi parametrai 
Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta Matavimo 
dažnumas 

Numatomas 
matavimo metodas2 koordinatės atstumas nuo taršos šaltinio, km 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. E2-8 
Bendras naftos produktų 

kiekis (NP) 
3500 mg/kg 

X=579373 
Y=6059025 

0,008 (iki mazuto išpylimo estakados) 

1 kartas per 
10 metų 
(pirmieji 

matavimai 
atliekami iki 

2024-07) 

ISO 16703:2004 

5. E2-13 
Bendras naftos produktų 

kiekis (NP) 
3500 mg/kg 

X=579386 
Y=6059241 

0,02 (iki dirbtuvių) 
0,14 (iki artimiausios 10000 m3 mazuto talpos) 
0,12 (iki mazuto siurblinės) 

ISO 16703:2004 

6. E2-11 

Chromas (Cr) 300 mg/kg 

X=579343 
Y=6059332 

0,001 (iki garažų) 

ISO 11047:2004 Kadmis (Cd) 2,5 mg/kg 

Varis (Cu) 100 mg/kg 

Nikelis (Ni) 150 mg/kg 

ISO 11047:2004 Cinkas (Zn) 600 mg/kg 

Švinas (Pb) 150 mg/kg 

7. E2-14 Varis (Cu) 100 mg/kg 
X=579405 

Y=6059107 
0,014 (iki mazuto siurblinės) ISO 11047:2004 

8. E2-22 Cinkas (Zn) 600 mg/kg 
X=579504 

Y=6059045 
0,037 (iki sandėlio) ISO 11047:2004 

 Pastabos: 
1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei 
stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės 
(referentinės) vertės. 
2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 
Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui) monitoringo planas nekeičiamas. Termofikacinės elektrinės Nr.2 (E-2) poveikio dirvožemiui plano stebėjimo 

objektų išdėstymo schema pateikta priede Nr. 4. 

 

V. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

8. Nurodoma papildoma informacija ar dokumentai, kuriuos būtina parengti pagal kitų teisės aktų, reikalaujančių iš ūkio subjektų vykdyti 
aplinkos monitoringą, reikalavimus.  
Kitų papildomų dokumentų rengti nenumatyta. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Priedas. Termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2) oro taršos šaltinių 

schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Priedas. Su nuotekomis išleidžiamų teršalų kontrolinių matavimų 

vietų schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SU NUOTEKOMIS IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ KONTROLINIŲ MATAVIMŲ VIETŲ SCHEMA 

 

Mazuto ūkis 

Kuro ūkis 

Pagrindinis  

korpusas VŠK Nr. 2 

VŠK Nr. 1 

Salė 

Chemijos 

cechas 

Neries upė 

Nr. U 

Nr. FK 

Nr. LK 

Nr. LK 

Nr. LK 

Nr. FK 

Nr. FK 

Nr. 4 

Nr. 5 

Nr. 6 

FKŠ 234 

FKŠ 243 

FKŠ 152 

SUTARTINIS ŽYMĖJIMA 

               E-2 teritorija 

              Nuotekų priimtuvas (Neries upė) 

              Nuotekų priimtuvas (UAB „Grinda“) 

                Nuotekų priimtuvas (UAB „Vilniaus 

vandenys“) 

               Nuotekų išleistuvas (į Neries upę) 

                                        Nuotekų išleistuvai (į 

UAB „Grinda“) 

                                                    Nuotekų išleistuvai 

į UAB „Vilniaus vandenys“ 

          Nuotekų apskaita ir kontrolė 

         Laboratorinės kontrolės vietos   

                                        Nuotekų taršos mažinimo 

priemonės  

Nr. U 

Nr. LK 

Nr. FK 

Nr. 3 

Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 

FKŠ 152 FKŠ 234 FKŠ 243 

Nr. 3 

1 

1.1 

1.2 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

Nr. 1 

Nr. 3 

Nr. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Priedas. Poveikio vandens kokybei monitoringo matavimų vietų 

schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POVEIKIO VANDENS KOKYBEI MONITORINGO MATAVIMŲ VIETŲ SCHEMA 

 

Mazuto ūkis 

Kuro ūkis 

Pagrindinis  

korpusas VŠK Nr. 2 
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Chemijos 
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Neries upė 

Nr. U 

SUTARTINIS ŽYMĖJIMA 

               E-2 teritorija 

              Nuotekų priimtuvas (Neries upė) 

          Matavimų vietos 

Nr. U 

Nr. 1 

Nr. 1a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Priedas. Termofikacinės elektrinės Nr.2 (E-2) poveikio dirvožemiui 

plano stebėjimo objektų išdėstymo schema 
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E2-5 

E2-6 

E2-7 

E2-8 

E2-13 

E2-11 

E2-14 

E2-22 

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS 

            Įregistruoto žemės sklypo riba 

               VE-2 teritorijos plotas 

  E2-7     Stebėjimo taškai 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Priedas. Oro taršos vertinimo ataskaita 
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1 Aplinkos oro taršos šaltiniai 
 

AB Vilniaus šilumos tinklai termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g. 2, Vilnius 

(toliau – planuojamos ūkinės veiklos objektas) aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti 

naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-

2015 Lakes Environmental Software). 

AB Vilniaus šilumos tinklai termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2) ūkinės veiklos teritorijoje 

veikia 19 organizuotų ir 3 neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai: 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – pirmasis kurą deginantis įrenginys (bendras šiluminis 

našumas – 465,2 MW, kuras gamtinės dujos, kitos dujos, skystasis kuras, dujų ir 

skystojo kuro mišinys). Iš oro taršos šaltinio skirsis šie teršalai: anglies monoksidas, 

azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės, vanadžio pentoksidas; 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 002 – antrasis kurą deginantis įrenginys (bendras šiluminis 

našumas – 466,9 MW, kuras gamtinės dujos, kitos dujos, skystasis kuras, dujų ir 

skystojo kuro mišinys). Iš oro taršos šaltinio skirsis šie teršalai: anglies monoksidas, 

azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės, vanadžio pentoksidas; 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 005 – trečiasis kurą deginantis įrenginys – biokuro katilinė 

(bendras šiluminis našumas – 60,0 MW, kuras biokuras, biokuro ir durpių mišinys). Iš 

oro taršos šaltinio skirsis šie teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros 

dioksidas, kietosios dalelės, amoniakas; 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 006 – remonto ūkis. Iš oro taršos šaltinio skirsis šie teršalai: 

mangano oksidai, geležis ir jos junginiai, chromo oksidai, fluoro vandenilis, azoto 

oksidas, anglies monoksidas; 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 008 – pelenų kaupimo bunkeris. Iš oro taršos šaltinio skirsis šie 

teršalai: kietosios dalelės; 

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 009, Nr. 010, Nr. 011, Nr. 012, Nr. 013, Nr. 014 – biokuro 

padavimo patalpos. Iš oro taršos šaltinių skirsis šie teršalai: kietosios dalelės; 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 015 – chemijos cechas. Iš oro taršos šaltinio skirsis šie teršalai: 

amoniakas; 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 016, Nr. 017, Nr. 018 – chemijos cechas. Iš oro taršos šaltinių 

skirsis šie teršalai: sieros rūgštis; 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 019 – kuro (mazuto) ūkis. Iš oro taršos šaltinio skirsis šie 

teršalai: lakūs organiniai junginiai (LOJ); 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 020 – chemijos cechas. Iš oro taršos šaltinio skirsis šie teršalai: 

amoniakas; 
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✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 021, Nr. 022 – remonto ūkis. Iš oro taršos šaltinių skirsis šie 

teršalai: mangano oksidai, geležis ir jos junginiai, chromo oksidai, fluoro vandenilis, 

azoto oksidas, anglies monoksidas; 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 601, Nr. 602 – kuro (mazuto) ūkis. Iš oro taršos šaltinių skirsis 

šie teršalai: lakūs organiniai junginiai (LOJ); 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 606 – remonto ūkis. Iš oro taršos šaltinio skirsis šie teršalai: 

mangano oksidai, geležis ir jos junginiai, chromo oksidai, fluoro vandenilis, azoto 

oksidas, anglies monoksidas. 

Stacionarių organizuotų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikti 1 lentelėje, o į 

aplinkos orą išmetamų teršalų metiniai ir momentiniai kiekiai 2 ir 3 lentelėje. Taršos į aplinkos 

orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms momentiniai kiekiai pateikti 5 

lentelėje. 
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1 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Pastabos: 
1 - tūrio debitas deginant gamtines dujas; 
2 - tūrio debitas deginant gamtinių dujų ir skysto kuro mišinį; 
3 - darbo laikas deginant gamtines dujas; 
4 - darbo laikas deginant gamtinių dujų ir skysto kuro mišinį; 
5 - suvirinimo darbai gali būti vykdomi bet kurioje katilinės teritorijos vietoje; 
6 – taršos šaltinio parametrai išmetant į aplinkos orą amoniaką. 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Teršalų išmetimo 

(stacionarių taršos 

šaltinių 

veikimo)  trukmė, 

val./m 
Pavadinimas Nr. 

Centro koordinatės 

(LKS’94) 

Aukštis, 

m 

Išėjimo angos 

matmenys, m 

Srauto 

greitis, 

m/s 

Temperatūra, 

º C 

Tūrio debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pirmasis kurą deginantis įrenginys 001 X-579654, Y-6059517 100 6,0 2,08 108,7 41,571/74,4852 70003/21844 

Antrasis kurą deginantis įrenginys 002 X-579596, Y-6059331 150 6,0 1,54 106,3 31,081/29,622 70003/19884 

Trečiasis kurą deginantis įrenginys 005 X-579625, Y-6059422 60 2,2 20,1 45,2 64,92 8200 

Trečiasis kurą deginantis įrenginys 0056 X-579625, Y-6059422 60 2,2 12,29 46 27,998 1440 

Kuro ūkis 601 X-579290, Y-6059061 13,515 0,4 0,02 11,5 0,00239 8760 

Kuro ūkis 602 X-579307, Y-6059108 13,515 0,4 0,02 11,4 0,00239 8760 

Remonto ūkis 006 X-579283, Y-6059177 8,00 0,4x0,4 11,5 22,3 1,68 2000 

Remonto ūkis 6065 X-579286, Y-6059195 1,5 0,5 3 0 0,583 2000 

Pelenų kaupimo bunkeris 008 X-579622, Y-6059395 22,00 0,30 0,38 1,7 0,0266 8760 

Biokuro padavimo patalpa 009 X-579524, Y-6059257 4,00 0,30 0,36 2,3 0,0251 8760 

Biokuro padavimo patalpa 010 X-579522, Y-6059252 4,00 0,30 0,39 2,1 0,0272 8760 

Biokuro padavimo patalpa 011 X-579521, Y-6059248 4,00 0,30 0,41 2,1 0,0286 8760 

Biokuro padavimo patalpa 012 X-579502, Y-6059269 4,00 0,30 0,37 2,2 0,0258 8760 

Biokuro padavimo patalpa 013 X-579501, Y-6059266 4,00 0,30 0,41 1,9 0,0287 8760 

Biokuro padavimo patalpa 014 X-579500, Y-6059262 4,00 0,30 0,38 2,1 0,0266 8760 

Chemijos cechas 015 X-579628, Y-6059288 5,70 0,05 0,01 1,2 0,000019 8760 

Chemijos cechas 016 X-579665, Y-6059371 0,48 0,05 0,01 1,1 0,000019 8760 

Chemijos cechas 017 X-579663, Y-6059364 0,50 0,05 0,4 13,1 0,001 8760 

Chemijos cechas 018 X-579661, Y-6059358 0,58 0,05 0,010 1,1 0,000019 8760 

Kuro ūkis 019 X-579393, Y-6059124 4,00 0,50 5,1 4,2 0,982 8760 

Chemijos cechas 020 X-579626, Y-6059290 10,0 0,10 0,010 15,2 0,000074 8760 

Remonto ūkis 021 X-579363, Y-6059187 5,00 0,16 6,1 10,5 0,120 200 

Remonto ūkis 022 X-579363, Y-6059190 4,00 0,125 4,3 12,3 0,05 200 
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2 lentelė. Tarša į aplinkos orą 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba Nr. 

Taršos 
šaltiniai 

Teršalai Numatoma tarša, naudojama modeliavimui 

Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, t/m 

vnt. maks.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
Gamtinės 

dujos* 
Kitos 

dujos** 
Skystasis 
kuras*** 

Dujų ir skysto 
kuro 

mišinys**** 
Biokuras 

Biokuro 
ir durpių 
mišinys 
***** 

 

Pirmasis kurą deginantis 
įrenginys  
(bendras šiluminis 
našumas – 465,2 MW, 
kuras – gamtinės 
dujos, kitos dujos, 
skystasis kuras, dujų ir 
skystojo kuro mišinys) 

001 

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 1001 -1 -1 4006 - - 38,6512 

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 3003/1004 3003/1004 4503/1504 3753/1254 - - 
pateikta paraiškos 

TIPK leidimui 

pakeisti 91 lentelėje 

Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 353,4 53,4 626,23/2004 330,63/117,54 - - 
pateikta paraiškos 

TIPK leidimui 

pakeisti 91 lentelėje 

Kietosios dalelės (A) 6493 mg/Nm3 53,4 53,4 503/204 27,53/12,54 - - 
pateikta paraiškos 

TIPK leidimui 

pakeisti 91 lentelėje 

Vanadžio pentoksidas (A) 2023 mg/Nm3 - - - 0,629 - - 0,7332 

Antrasis kurą 
deginantis įrenginys 
(bendras šiluminis 
našumas – 466,9 MW, 
kuras – gamtinės 
dujos, kitos dujos, 
skystasis kuras, dujų ir 
skystojo kuro mišinys) 

002 

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 1001 -1 -1 4006 - - 37,3042 

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 3003/1004 3003/1004 4503/1504 3753/1254 - - 
pateikta paraiškos 

TIPK leidimui 

pakeisti 91 lentelėje 

Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 353,4 53,4 615,153/2004 332,083/117,54 - - 
pateikta paraiškos 

TIPK leidimui 

pakeisti 91 lentelėje 

Kietosios dalelės (A) 6493 mg/Nm3 53,4 53,4 503/204 27,53/12,54 - - 
pateikta paraiškos 

TIPK leidimui 

pakeisti 91 lentelėje 
Vanadžio pentoksidas (A) 2023 mg/Nm3 - - - 1,011 - - 0,6362 

Trečiasis kurą 
deginantis įrenginys - 
biokuro katilinė 
(bendras šiluminis 
našumas – 60 MW, 
kuras – biokuras, 
biokuro ir durpių 
mišinys) 

005 

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 - - - - 7006 7006 0,0822,5 

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 - - - - 3001 3001 28,3842 

Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 - - - - 2001 2301 162,0262 

Kietosios dalelės (A) 6493 mg/Nm3 - - - - 301 301 11,9682 

Amoniakas 134 mg/Nm3 - - - - 4,02 4,02 0,42 
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Pastabos: 

* - gamtinės dujos ir suskystintos gamtinės dujos; 

** - suskystintos naftos dujos; 

*** - esant technologinėms arba ekonominėms prielaidoms gali būti naudojamas mazutas arba dyzelinas.  

**** - normatyvas deginant gamtines dujas ir skystąjį kurą santykiu 50% / 50%. Deginant gamtines dujas ir skystąjį kurą kitu santykiu, normatyvai yra perskaičiuojami.  

     Normatyvų išskaičiavimas pateiktas paraiškos TIPK leidimui pakeisti priede Nr. 6.3. 

**** - mišinys Nr.1, kurio sudėtis:  60 % medienos atliekos, 10 %  šiaudai ir 30 % durpės. Normatyvų išskaičiavimas pateiktas paraiškos TIPK leidimui pakeisti priede Nr. 6.3. 
1 - pagal Specialiuosius reikalavimus dideliems kurą deginantiems įrenginiams, patvirtintus LR aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-240; 
2 - numatomų išmesti teršalų emisijų kiekių skaičiavimai pateikti paraiškos TIPK leidimui pakeisti priede Nr. 6.4. 
3 - vadovaujantis 2010 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES nuostatomis bei 2013 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimu  „dėl Lietuvos Respublikos pranešimo apie pereinamojo 

laikotarpio planą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių teršalų 32 straipsnį (2013/751/ES)“, pakeistu 2016 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas pateiktas 

paraiškos priede Nr. 6.1. Normatyvai taikomi iki 2020 m. birželio 30 d.; 
4 - pasibaigus išimčiai pagal Pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą, nuo 2020 m. liepos 1 d. ribinės vertės nustatytos pagal Specialiuosius reikalavimus dideliems kurą deginantiems įrenginiams, 

patvirtintus LR aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-240. 
5 – tarša iš dujų, naudojamų katilo užkūrimui. Tarša iš biokuro ir durpių neskaičiuojama, kadangi nėra nustatyta ribinė CO vertė; 
6 – duomenys naudojami tik teršalų sklaidos modeliavimui. 

3 lentelė. Tarša į aplinkos orą į aplinkos orą iš kitų taršos šaltinių 

Cecho ar kt. pavadinimas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai 
Numatoma (prašoma leisti) tarša1 

Nr. pavadinimas kodas 
Vienkartinis dydis Metinė, t/m 

 vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6  7 

Remonto ūkis 006 

Mangano oksidai 3516 g/s 0,000156 0,001124 

Geležis ir jos junginiai 3113 g/s 0,001272 0,009155 

Chromo oksidai 482 g/s 0,000014 0,000100 

Fluoro vandenilis 862 g/s 0,000018 0,000126 

Azoto oksidas (C) 6044 g/s 0,000038 0,000270 

Anglies monoksidas (C) 6069 g/s 0,000185 0,001330 

Remonto ūkis 606 

Mangano oksidai 3516 g/s 0,000156 0,001124 

Geležis ir jos junginiai 3113 g/s 0,001272 0,009155 

Chromo oksidai 482 g/s 0,000014 0,000100 

Fluoro vandenilis 862 g/s 0,000018 0,000126 

Azoto oksidas (C) 6044 g/s 0,000038 0,000270 

Anglies monoksidas (C) 6069 g/s 0,000185 0,001330 

Kuro ūkis 
601 LOJ 308 g/s 0,00042  0,00153 

602 LOJ 308 g/s 0,00042 0,00153 

Pelenų kaupimo bunkeris 008 Kietosios dalelės (B) 6486 g/s 0,0348 0,9240 
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Pastaba: 
 - numatomų išmesti teršalų emisijų kiekių skaičiavimai pateikti paraiškos TIPK leidimui pakeisti priede Nr. 6.4. 

 

 

 

 

 

Biokuro padavimo patalpa 009 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00057 0,0152 

Biokuro padavimo patalpa 010  Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00057 0,0152 

Biokuro padavimo patalpa 011  Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00057 0,0152 

Biokuro padavimo patalpa 012  Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00057 0,0152 

Biokuro padavimo patalpa 013  Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00057 0,0152 

Biokuro padavimo patalpa 014  Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00057 0,0152 

Chemijos cechas 015  Amoniakas 134 g/s 0,00238 0,0751 

Chemijos cechas 016  Sieros rūgštis 1761 g/s 0,0000004 0,0000126 

Chemijos cechas 017  Sieros rūgštis 1761 g/s 0,0000004 0,0000126 

Chemijos cechas 018  Sieros rūgštis 1761 g/s 0,0000004 0,0000126 

Kuro ūkis 019  LOJ 308 mg/Nm3 6,11 0,1162 

Chemijos cechas 020  Amoniakas 134 g/s 0,00018 0,0021 

Remonto ūkis 021 

Mangano oksidai 3516 g/s 0,000378 0,0002720 

Geležis ir jos junginiai 3113 g/s 0,003316 0,00238750 

Chromo oksidai 482 g/s 0,000069 0,00005000 

Fluoro vandenilis 862 g/s 0,000088 0,00006300 

Azoto oksidas (C) 6044 g/s 0,000188 0,00013500 

Anglies monoksidas (C) 6069 g/s 0,000924 0,00066500 

Remonto ūkis 022 

Mangano oksidai 3516 g/s 0,000378 0,00027200 

Geležis ir jos junginiai 3113 g/s 0,003316 0,00238750 

Chromo oksidai 482 g/s 0,000069 0,00005000 

Fluoro vandenilis 862 g/s 0,000088 0,00006300 

Azoto oksidas (C) 6044 g/s 0,000188 0,00013500 

Anglies monoksidas (C) 6069 g/s 0,000924 0,00066500 

http://www.dge-group.lt/
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4 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms 

Taršos 

šaltinio, iš kurio 

išmetami 

teršalai esant 

šioms sąlygoms, 

Nr. 

Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti 

(neatitiktiniai) teršalų išmetimai 

Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės  Pastabos, detaliau 

apibūdinančios 

neįprastų (neatitiktinių) 

teršalų išmetimų 

pasikartojimą, trukmę 

ir kt. sąlygas 

išmetimų 

trukmė, 

val., min. 

(kas reikalinga, 

pabraukti) 

teršalas 
teršalų 

koncentracija 

išmetamosiose 

dujose, mg/Nm3 
pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 

001 

Atliekant rėžiminius bei technologinius bandymus, 

paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant 

bei stabdant energetinius katilus. Kuras – dujos. 

120 

CO (A) 177 1500 

Priklausomai nuo 

šilumos ir elektros 

energijos poreikio bei 

deginamo mazuto kiekio 

ir kokybės 

NOX (A) 250 600 

SO2 (A) 1753 35 

Kietosios dalelės (A) 6493 20 

Atliekant rėžiminius bei technologinius bandymus, 

paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant 

bei stabdant energetinius katilus. Kuras – skystasis 

kuras. 

CO (A) 177 1500 

NOX (A) 250 600 

SO2 (A) 1753 1700 

Kietosios dalelės (A) 6493 325 

002 

Atliekant rėžiminius bei technologinius bandymus, 

paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant 

bei stabdant energetinius katilus. Kuras – dujos. 

120 

CO (A) 177 1500 

Priklausomai nuo 

šilumos ir elektros 

energijos poreikio bei 

deginamo mazuto kiekio 

ir kokybės 

NOX (A) 250 600 

SO2 (A) 1753 35 

Kietosios dalelės (A) 6493 20 

Atliekant rėžiminius bei technologinius bandymus, 

paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant 

bei stabdant energetinius katilus. Kuras – skystasis 

kuras. 

CO (A) 177 1500 

NOX (A) 250 600 

SO2 (A) 1753 1700 

Kietosios dalelės (A) 6493 325 

005 

Atliekant rėžiminius, technologinius bandymus,  

paleidimo, derinimo darbus, įjungiant bei stabdant 

katilą bei valymo įrengimus, atliekant reguliarų 

valymą, remontą. Kuras - biokuras. 

120 

Kietosios dalelės (A) 6493 200 

- NOX (A) 250 700 

SO2 (A) 1753 500 

CO (A) 177 1500 

http://www.dge-group.lt/
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2 Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos skaičiavimo rezultatai 
 

Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo 

programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos 

galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai, 

plotiniai, tūriniai) išskiriamų teršalų koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus, 

simuliuoti iš taršos šaltinių išskiriančių teršalų sklaidos scenarijus. „AERMOD View“ modelis 

taip pat taikomas oro kokybei kontroliuoti, o jo algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, 

turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, vietovės tipams įvertinti, bei valandos 

vidurkių koncentracijoms (1-24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių 

meteorologijos stočių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra 

įtrauktas į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų 

vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos 

reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis 

koncentracijos vertėmis.  

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo 

naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) pateikta penkerių metų 

(2014-01-01–2018-12-31) Vilniaus meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė 

teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas 

išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis  

(0°-360°),  debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm). LHMT pažyma pateikiama Priede Nr. 

2: „Dokumentai“. 

Atliekant AB Vilniaus šilumos tinklai termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2), Elektrinės g. 2, 

Vilnius kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksido, sieros dioksido, LOJ sklaidos 

skaičiavimus, vadovautasi Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. 

įsakymo Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės 

veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ 3.1-3.3 p.p. 

reikalavimais, kuriuose nurodoma naudoti aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų 

duomenis, modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro užterštumo duomenis, skelbiamus 

Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV 

skaičiavimams“, išlaikant eiliškumą. Kitų teršalų koncentracijos skaičiuotos remiantis greta 

esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 

inventorizacijos ataskaitų duomenimis. 
 

Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas  

Nr. (30.3)-A4E-6374) (2019-12-04) pateiktas Priede Nr. 3: „Aplinkos teršalų foninės 

koncentracijos“. 

Skaičiuojant oro teršalų sklaidą su fonu buvo įvertinti Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje 

pateikti 2018 metų Vilniaus oro kokybės tyrimų stoties matavimų duomenys: 

✓ Anglies monoksidas (CO) – 399,0 µg/m3; 

✓ Azoto dioksidas (NO2) – 20,7 µg/m3; 

✓ Kietosios dalelės (KD10) – 21,9 µg/m3; 

✓ Sieros dioksidas (SO2) – 3,1 µg/m3. 

http://www.dge-group.lt/
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Taip pat skaičiuojant oro teršalų sklaidą su fonu buvo įvertintos Aplinkos apsaugos agentūros 

parengtuose 2018 metų Vilniaus miesto oro užterštumo žemėlapiuose pateiktos foninės oro 

teršalų koncentracijos: 

✓ Kietosios dalelės (KD2,5) – 16,0 µg/m3; 

✓ LOJ – 0,05 µg/m3. 

Remiantis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis, pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio 

koncentracijos skaičiavimui buvo naudoti Vilniaus oro kokybės tyrimų stoties matavimų 

duomenys, kadangi ši stotis yra mažesniu nei 2 km atstumu nuo PŪV vietos, papildomai kietųjų 

dalelių (KD2,5) ir LOJ (lakūs organiniai junginiai) skaičiavimui naudotos 2018 metų Vilniaus 

miesto oro užterštumo žemėlapiuose pateiktos foninės oro teršalų koncentracijos.  

Oro taršos sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Aermod View 

matematinis modelis naudoja WGS koordinačių sistemą. Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio 

dydis – 50, receptorių skaičius – 3120. 

Suskaičiuotos pagrindinių teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio 

ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos 

aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo 

sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis 

dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 106-3827; TAR, 2017, Nr. 12015) ir 

2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 

471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, 

sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir 

ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 100-3185; TAR, 2018, 

Nr. 18762). Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų koncentracijos ribinės vertės, 

nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 5 lentelėje,  ribojamų pagal nacionalinius 

kriterijus 6 lentelėje. 

5 lentelė. Pagrindinių aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

 

Teršalo pavadinimas 
Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

1 valandos 8 val. vidurkis 24 valandų Metinė 

Anglies monoksidas (CO)  10 mg/m3   

Azoto dioksidas (NO2) 200 µg/m3 - - 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD10) - - 50 µg/m3 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD2,5) - - - 25 µg/m3 

Sieros dioksidas (SO2) 350 µg/m3 – 125 µg/m3 – 

6 lentelė. Teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės 

Teršalo pavadinimas 
Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, µg/m3 

1 val. 98,5 procentilio Vidutinė 24 val. 

Amoniakas 200 60 

Vanadžio pentoksidas - 1 

Mangano oksidai 10 1 

Geležis ir jos junginiai - 40 

Chromo oksidai 1,5 1,5 

Fluoro vandenilis 20 5 

Sieros rūgštis (sulfato rūgštis) 300 100 

LOJ 5000 1500 

http://www.dge-group.lt/
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Modeliavimo metu įvertinti taršos į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių variantai:  

-   I variantas – tarša į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių o.t.š. 001 ir 002 deginant 

gamtines dujas, o o.t.š. 005 deginant biokuro ir durpių mišinį (blogiausia galima situacija); 

-   II variantas – tarša į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių o.t.š. 001 ir 002 deginant 

dujų ir skysto kuro mišinį, o o.t.š. 005 deginant biokuro ir durpių mišinį (blogiausia galima 

situacija); 

-   III variantas – tarša į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių o.t.š. 001 ir 002 deginant 

dujas (esant neįprastoms veiklos sąlygoms), o o.t.š. 005 deginant biokurą (blogiausia galima 

situacija); 

-   IV variantas – tarša į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių o.t.š. 001 ir 002 deginant 

skystą kurą (esant neįprastoms veiklos sąlygoms), o o.t.š. 005 deginant biokurą (blogiausia 

galima situacija). 

Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės pateikiamos  

7 lentelėje. 

7 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos   

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, 

skaičiuojamas procentilis 

Maks. koncentracija 

be fono 

Maks. koncentracija 

su fonu RV,  

µg/m3 
µg/m3 RV dalis µg/m3 RV dalis 

I variantas 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 0,8 0,02 23,0 0,58 40 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 1,5 0,03 23,0 0,46 50 

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė 0,4 0,02 16,4 0,66 25 

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio 76,0 0,01 475,0 0,05 10000 

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio 42,0 0,21 63,0 0,32 200 

Azoto dioksidas vidutinė metinė 2,0 0,05 23,0 0,58 40 

Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio 24,0 0,07 27,0 0,08 350 

Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio 8,0 0,06 10,0 0,08 125 

II variantas 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 0,8 0,02 23,0 0,58 40 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 1,5 0,03 23,0 0,46 50 

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė 0,4 0,02 16,4 0,66 25 

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio 81,0 0,01 480,0 0,05 10000 

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio 51,0 0,26 71,0 0,36 200 

Azoto dioksidas vidutinė metinė 2,0 0,05 22,0 0,55 40 

Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio 38,0 0,11 42,0 0,12 350 

Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio 10,0 0,8 13,0 0,1 125 

Vanadžio pentoksidas 24 val. vidutinė 0,02 0,02 - - 1 

III variantas 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 0,8 0,02 23,0 0,58 40 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 1,5 0,03 23,0 0,46 50 

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė 0,4 0,02 16,4 0,66 25 

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio 41,0 0,004 432,0 0,04 10000 

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio 11,0 0,06 31,0 0,16 200 

Azoto dioksidas vidutinė metinė 0,1 0,003 20,8 0,52 40 

Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio 2,0 0,006 5,0 0,01 350 

Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio 2,0 0,02 5,0 0,04 125 

http://www.dge-group.lt/
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Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, 

skaičiuojamas procentilis 

Maks. koncentracija 

be fono 

Maks. koncentracija 

su fonu RV,  

µg/m3 
µg/m3 RV dalis µg/m3 RV dalis 

IV variantas 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 0,8 0,02 23,0 0,58 40 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 1,5 0,03 23,0 0,46 50 

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė 0,4 0,02 16,4 0,66 25 

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio 48,0 0,005 438,0 0,04 10000 

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio 12,0 0,06 33,0 0,17 200 

Azoto dioksidas vidutinė metinė 0,1 0,003 20,8 0,52 40 

Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio 5,0 0,014 8,0 0,023 350 

Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio 6,0 0,05 8,0 0,064 125 

Tarša į aplinkos orą iš kitų taršos šaltinių 

Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio 3,0 0,02 5,0 0,03 200 

Amoniakas 24 val. vidutinė 3,0 0,05 20,0 0,33 60 

Mangano oksidai 1 val. 98,5 procentilio 0,3 0,03 0,3 0,03 10 

Mangano oksidai 24 val. vidutinė 0,6 0,6 0,6 0,6 1 

Geležis ir jos junginiai 24 val. vidutinė 5,0 0,13 5,0 0,13 40 

Chromo oksidai 1 val. 98,5 procentilio 0,02 0,01 0,02 0,01 1,5 

Chromo oksidai 24 val. vidutinė 0,05 0,03 0,05 0,03 1,5 

Fluoro vandenilis 1 val. 98,5 procentilio 0,03 0,002 - - 20 

Fluoro vandenilis 24 val. vidutinė 0,07 0,01 - - 5 

Sieros rūgštis 1 val. 98,5 procentilio 0,03 0,0001 0,03 0,0001 300 

Sieros rūgštis 24 val. vidutinė 0,02 0,0002 0,03 0,0003 100 

LOJ (mazutas) 1 val. 98,5 procentilio 12,0 0,002 12,0 0,002 5000 

LOJ (mazutas) 24 val. vidutinė 12,0 0,01 12,0 0,01 1500 

 

I variantas 

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies 

monoksido koncentracija be fono sudaro 76,0 µg/m3 (1 % RV), įvertinus foną – 475,0 µg/m3 

(5 % RV) ir neviršija ribinės vertės.  

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija 

be fono yra 2,0 µg/m3 (5 % RV), įvertinus foną – 23,0 µg/m3 (58 % RV) ir neviršija ribinės 

vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido 

koncentracija be fono sudaro 42,0 µg/m3 (21 % RV), o įvertinus foną – 63,0 µg/m3 (32 % RV) 

ir neviršija ribinės vertės. 

Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido 

koncentracija be fono sudaro 24,0 µg/m3 (7 % RV), įvertinus foną – 27,0 µg/m3 (8 % RV) bei 

neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 99,2 

procentilio sieros dioksido koncentracija be fono gali siekti tik 8,0 µg/m3 (6 % RV), įvertinus 

foną – 10,0 µg/m3 (8 % RV) ir neviršyti nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

be fono siekia 0,8 µg/m3 (2 % RV), įvertinus foną – 23,0 µg/m3 (58 % RV) ir neviršija ribinės 

vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių 

koncentracija be fono sudaro 1,5 µg/m3 (3 % RV) ir neviršija ribinės vertės, įvertinus foną – 

23,0 µg/m3 (46 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 
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Kietosios dalelės (KD2,5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

be fono siekia 0,4 µg/m3 (2 % RV), įvertinus foną – 16,4 µg/m3 (66 % RV) ir neviršija 

nustatytos ribinės vertės. 

II variantas 

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies 

monoksido koncentracija be fono sudaro 81,0 µg/m3 (1 % RV), įvertinus foną – 480,0 µg/m3 

(5 % RV) ir neviršija ribinės vertės.  

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija 

be fono yra 2,0 µg/m3 (5 % RV), įvertinus foną – 22,0 µg/m3 (55 % RV) ir neviršija ribinės 

vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido 

koncentracija be fono sudaro 51,0 µg/m3 (26 % RV), o įvertinus foną – 71,0 µg/m3 (36 % RV) 

ir neviršija ribinės vertės. 

Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido 

koncentracija be fono sudaro 38,0 µg/m3 (11 % RV), įvertinus foną – 42,0 µg/m3 (12 % RV) 

bei neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 99,2 

procentilio sieros dioksido koncentracija be fono gali siekti tik 10,0 µg/m3 (8 % RV), įvertinus 

foną – 13,0 µg/m3 (10 % RV) ir neviršyti nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

be fono siekia 0,8 µg/m3 (2 % RV), įvertinus foną – 23,0 µg/m3 (58 % RV) ir neviršija ribinės 

vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių 

koncentracija be fono sudaro 1,5 µg/m3 (3 % RV) ir neviršija ribinės vertės, įvertinus foną – 

23,0 µg/m3 (46 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD2,5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

be fono siekia 0,4 µg/m3 (2 % RV), įvertinus foną – 16,4 µg/m3 (66 % RV) ir neviršija 

nustatytos ribinės vertės. 

Vanadžio pentoksidas. Suskaičiuota vidutinė 24 val. koncentracija be fono sudaro 0,02 µg/m3 

(2 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

III variantas 

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies 

monoksido koncentracija be fono sudaro 41,0 µg/m3 (0,4 % RV), įvertinus foną – 432,0 µg/m3 

(4 % RV) ir neviršija ribinės vertės.  

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija 

be fono yra 0,1 µg/m3 (0,3 % RV), įvertinus foną – 20,8 µg/m3 (52 % RV) ir neviršija ribinės 

vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido 

koncentracija be fono sudaro 11,0 µg/m3 (6 % RV), o įvertinus foną – 31,0 µg/m3 (16 % RV) 

ir neviršija ribinės vertės. 

Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido 

koncentracija be fono sudaro 2,0 µg/m3 (0,6 % RV), įvertinus foną – 5,0 µg/m3 (1,4 % RV) bei 

neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 99,2 

http://www.dge-group.lt/
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procentilio sieros dioksido koncentracija be fono gali siekti tik 2,0 µg/m3 (2 % RV), įvertinus 

foną – 5,0 µg/m3 (4 % RV) ir neviršyti nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

be fono siekia 0,8 µg/m3 (2 % RV), įvertinus foną – 23,0 µg/m3 (58 % RV) ir neviršija ribinės 

vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių 

koncentracija be fono sudaro 1,5 µg/m3 (3 % RV) ir neviršija ribinės vertės, įvertinus foną – 

23,0 µg/m3 (46 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD2,5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

be fono siekia 0,4 µg/m3 (2 % RV), įvertinus foną – 16,4 µg/m3 (66 % RV) ir neviršija 

nustatytos ribinės vertės. 

IV variantas 

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies 

monoksido koncentracija be fono sudaro 48,0 µg/m3 (0,5 % RV), įvertinus foną – 438,0 µg/m3 

(4 % RV) ir neviršija ribinės vertės.  

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija 

be fono yra 0,1 µg/m3 (0,3 % RV), įvertinus foną – 20,8 µg/m3 (52 % RV) ir neviršija ribinės 

vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido 

koncentracija be fono sudaro 12,0 µg/m3 (6 % RV), o įvertinus foną – 33,0 µg/m3 (17 % RV) 

ir neviršija ribinės vertės. 

Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido 

koncentracija be fono sudaro 5,0 µg/m3 (1,4 % RV), įvertinus foną – 8,0 µg/m3 (2,3 % RV) bei 

neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 99,2 

procentilio sieros dioksido koncentracija be fono gali siekti tik 6,0 µg/m3 (5 % RV), įvertinus 

foną – 8,0 µg/m3 (6,4 % RV) ir neviršyti nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

be fono siekia 0,8 µg/m3 (2 % RV), įvertinus foną – 23,0 µg/m3 (58 % RV) ir neviršija ribinės 

vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių 

koncentracija be fono sudaro 1,5 µg/m3 (3 % RV) ir neviršija ribinės vertės, įvertinus foną – 

23,0 µg/m3 (46 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD2,5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

be fono siekia 0,4 µg/m3 (2 % RV), įvertinus foną – 16,4 µg/m3 (66 % RV) ir neviršija 

nustatytos ribinės vertės. 

Tarša į aplinkos orą iš kitų taršos šaltinių 

Amoniakas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono gali siekti 

3,0 µg/m3 (2 % RV), o su fonu 5,0 µg/m3 (3 % RV) ir neviršyti nustatytos ribinės vertės. 

Vidutinė 24 val. koncentracija be fono sudaro 3,0 µg/m3 (5 % RV) ir neviršija ribinės vertės, 

įvertinus foną – 20,0 µg/m3 (33 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Mangano oksidai. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono gali 

siekti 0,3 µg/m3 (3 % RV), o su fonu 0,3 µg/m3 (3 % RV) ir neviršyti nustatytos ribinės vertės. 

Vidutinė 24 val. koncentracija be fono sudaro 0,6 µg/m3 (60 % RV) ir neviršija ribinės vertės, 

įvertinus foną – 0,6 µg/m3 (60 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

http://www.dge-group.lt/
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Geležis ir jos junginiai. Suskaičiuota vidutinė 24 val. koncentracija be fono sudaro 5,0 µg/m3 

(13 % RV) ir neviršija ribinės vertės, įvertinus foną – 5,0 µg/m3 (13 % RV) ir neviršija 

nustatytos ribinės vertės. 

Chromo oksidai. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono gali 

siekti 0,02 µg/m3 (1 % RV), o su fonu 0,02 µg/m3 (1 % RV) ir neviršyti nustatytos ribinės 

vertės. Vidutinė 24 val. koncentracija be fono sudaro 0,05 µg/m3 (3 % RV) ir neviršija ribinės 

vertės, įvertinus foną – 0,05 µg/m3 (3 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Fluoro vandenilis. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono gali 

siekti 0,03 µg/m3 (0,2 % RV) ir neviršyti nustatytos ribinės vertės. Vidutinė 24 val. 

koncentracija be fono sudaro 0,07 µg/m3 (1 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 

Sieros rūgštis. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono gali siekti 

0,03 µg/m3 (0,01 % RV), o su fonu 0,03 µg/m3 (0,01 % RV) ir neviršyti nustatytos ribinės 

vertės. Vidutinė 24 val. koncentracija be fono sudaro 0,02 µg/m3 (0,02 % RV) ir neviršija 

ribinės vertės, įvertinus foną – 0,03 µg/m3 (0,03 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

LOJ (mazutas). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono gali siekti 

12,0 µg/m3 (0,2 % RV), o su fonu 12,0 µg/m3 (0,2 % RV) ir neviršyti nustatytos ribinės vertės. 

Vidutinė 24 val. koncentracija be fono sudaro 12,0 µg/m3 (1 % RV) ir neviršija ribinės vertės, 

įvertinus foną – 12,0 µg/m3 (1 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti Priede Nr. 1: „Oro 

teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai“. 

IŠVADOS 
 

1. Suskaičiuota kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), anglies monoksido (CO), azoto dioksido 

(NO2), sieros dioksido (SO2), amoniako, vanadžio pentoksido, mangano oksidų, 

geležies ir jos junginių, chromo oksidų, fluoro vandenilio, sieros rūgšties ir LOJ 

(dyzelino) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu (tiek įprastomis, tiek neatitiktinėmis 

sąlygomis), ties įmonės sklypo ribomis ir už jų bei gyvenamosios aplinkos ore neviršija 

aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos 

aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro 

užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies 

monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 

106-3827; TAR, 2017, Nr. 12015) ir 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 

ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos 

ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos 

ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo 

verčių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 100-3185; TAR, 2018, Nr. 18762). 

http://www.dge-group.lt/


 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Priedas Nr. 1: Oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2: Dokumentai 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priedas Nr. 3: Aplinkos teršalų foninės koncentracijos 
  



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  


