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1 ĮVADAS 

1.1 Bendra informacija apie projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau tekste - UAB „VAATC“) pagal 2010-12-

23 finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 su Aplinkos projektų 

valdymo agentūra, įgyvendina projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

plėtra“ (toliau – Projektas).  

Projekto, užtikrinančio biologiškai skaidžių atliekų tvarkymą ir atliekų naudojimą energijai gauti, 

tikslas yra LR Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 patvirtintame „Valstybiniame 

strateginiame atliekų tvarkymo plane“ (Žin., 2007, Nr. 122-5003) nustatytų biologiškai skaidžių 

atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimas, Nacionalinių ir Europos Sąjungos reikalavimų atliekų 

tvarkymo srityje užtikrinimas, optimalus sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšų 

panaudojimas. 

Projekto galimybių studiją ir paraišką finansavimui pagal sutartį su UAB „VAATC“ parengė UAB 

“Sweco Lietuva“ [1]. Galimybių studija buvo patvirtinta Vilniaus regiono plėtros tarybos 2010-12-

03 d. sprendimu Nr. 10.9-88. Galimybių studijoje numatyti reikalingi atliekų tvarkymo įrenginiai, 

pateiktos galimos šių įrenginių statybos vietos bei trumpas jų aprašymas, charakteristika 

aplinkosauginiu požiūriu.  

Vilniaus regiono plėtros Taryba 2011-09-30 d. sprendimu Nr. 51/1S-38 pritarė patikslintiems 

projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ sprendiniams, pagal 

kuriuos buvo atsisakyta atskiro maisto/virtuvės atliekų surinkimo, o visas biologiškai skaidžias 

atliekas numatant tvarkyti mechaninio biologinio apdorojimo (toliau tekste - MBA) įrenginiuose.  

Minėtoje Galimybių studijoje [1] buvo pateikti ir nagrinėti aštuoni galimi sklypai MBA įrenginių 

statybai. Atsižvelgus į esamos infrastruktūrą, galimą poveikį gamtinei ir socialinei aplinkai bei 

investicijų poreikį, nagrinėjamų sklypų skaičius Vilniaus regiono plėtros Taryba 2011-09-30 d. 

sprendimu Nr. 51/1S-38 buvo sumažintas iki trijų. Remiantis šios Informacijos atrankai sudėtyje 

atliktos MBA įrenginio lokalizacijos trijų teritorinių alternatyvų multikriterinės analizės duomenimis 

(žiūr. 1 tekstinis priedas), tinkamiausiu planuojamos ūkinės veiklos poreikiams pripažintas 

žemės sklypo, esančio Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jočionių g. 13 (kadastrinis Nr. 0101/0067:21 

Vilniaus m. k.v.), bendrojo ploto apie 4,0 ha dalis. Pagal galiojančio Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano [2] sprendinius šis žemės sklypas yra pramonės ir komunalinių įmonių 

teritorijoje (žiūr. 1 grafinį priedą – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

ištrauka). 
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1.2 Projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ bendrieji tikslai ir 

užduotys 

Projekto, užtikrinančio biologiškai skaidžių atliekų tvarkymą ir/ar atliekų naudojimą energijai gauti 

bendrieji tikslai:  

 Nacionalinių reikalavimų atliekų tvarkymo srityje užtikrinimas,  

 Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų biologiškai skaidžių atliekų 

ir kitų komunalinių atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimas,  

 Nacionalinės energetikos strategijos nuostatų įgyvendinimas, 

 optimalus sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšų panaudojimas. 

Pagrindinės užduotys ir reikalavimai, įgyvendinami Projektu: 

 iki 2013 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 procentų komunalinių 

atliekų; 

 biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas turi užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos 

komunalinės biologiškai skaidžios atliekos sudarytų: 

- iki 2013 metų - ne daugiau kaip 50 procentų 2000 - ųjų metų biologiškai skaidžių 

komunalinių atliekų; 

- iki 2020 metų - ne daugiau kaip 35 procentų 2000 - ųjų metų biologiškai skaidžių 

komunalinių atliekų; 

- pasiekti, kad iki 2020 m. mažiausiai 50 procentų (vertinant atliekų kiekį) bent jau 

tokių namų ūkių atliekų medžiagų, kaip popierius, metalas, plastikas ir stiklas, ir 

galbūt kitos kilmės atliekų, jei šie atliekų srautai panašūs į namų ūkių atliekas, būtų 

paruošiamos pakartotinai naudoti ir perdirbti. 

1.3 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) etapas 

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Nr. 

X-258 2005 06 21; Žin., 2005, Nr. 84-3105) [3] visa planuojama ūkinė veikla skirstoma į dvi 

kategorijas: veikla, kuriai privalomas PAV, ir veikla, kuriai turi būti atliekama atranka dėl 

privalomo poveikio aplinkai vertinimo.  
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Kaip buvo minėta, pagal galiojančio Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano [2] 

sprendinius šis žemės sklypas yra pramonės ir komunalinių įmonių teritorijoje (žiūr. 1 grafinį 

priedą – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano ištrauka), kurioje planuojama 

MBA įrenginių statyba. 

Planuojamai ūkinei veiklai – pramonės objektų valdų plėtimas (kai plečiamas didesnis kaip 0,5 

ha plotas) arba gamybos būdo, rūšies pakeitimas bei naujų technologijų įdiegimas, remiantis 

PAV Įstatymo 2 priedo 11.15 punktu reikalinga atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo 

privalomumo. 

UAB „VAATC“ užsakymu UAB “Sweco Lietuva“ (toliau tekste – PAV dokumentų rengėjas) 2012 

metais parengė informaciją atrankai dėl komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginių statybos ir eksploatacijos žemės sklype, esančiame Jočionių g. 13 Vilniuje ir šį 

dokumentą 2012 m. birželio 29 d. pateikė derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau tekste – Atsakinga institucija arba 

Vilniaus RAAD; UAB „Sweco Lietuva“ raštas Nr. V1-2025). 

Atsakinga institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 

30 d. įsakymu Nr. D1-665 patvirtintų „Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų“ 

(Žin., 2006, Nr. 4-129; su vėlesniais pakeitimais) bei 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 

patvirtinto „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo procese tvarkos aprašo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; su vėlesniais pakeitimais) ir kitų 

aktualių teisės aktų reikalavimais, išnagrinėjo pateiktą Informacijos atrankai dokumentaciją ir 

2012 m. rugsėjo 18 d. priėmė atrankos išvadą, o 2012 m. lapkričio 21 d. - galutinę atrankos 

išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai (komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginių statyba ir eksploatacija) poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (Vilniaus RAAD 

raštai Nr. VR-1.7-1136 ir Nr. (38-4) – VR-1.7-1973; žiūr. 7 tekstinį priedą). 

Pagrindiniai motyvai, kuriais Atsakinga institucija rėmėsi priimdama galutinę išvadą, buvo šie: 

 Pateiktoje informacijoje atrankai išsamiai įvertinta esama teritorijos būklė, detaliai 

išanalizuotas PŪV poveikis galintiems jį patirti aplinkos komponentams; 

 MBA įrenginių vieta parinkta atlikus alternatyvių teritorijų multikriterinę analizę; 

 2010 m. atliktoje Vilniaus komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros galimybių 

studijoje įvertinta, kad atliekų rūšiavimo linija yra neatsiejama ir itin svarbi pirminė atliekų 

tvarkymo sistemos grandis; 

 Pradėjus atliekų rūšiavimo veiklą bus pasiektas aukštesnio lygio Atliekų tvarkymo 

įstatyme numatytų prioritetų lygis; 

 Bus sukurti pajėgumai biologiškai skaidžių atliekų perdirbimui ir taip įgyvendintas Atliekų 

tvarkymo strateginio plano nuostatos dėl šių atliekų tvarkymo pajėgumų sukūrimo 

Vilniaus apskrityje; 
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 Įsisenėjusią ir neišspręstą Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo problemą būtina spręsti 

nedelsiant; 

 Vykdant PŪV, sumažės į sąvartyną išvežamų atliekų kiekis;  

 Visi technologiniai įrenginiai veiks uždarose patalpose. Įmonė, eksploatuosianti MBA 

įrenginius, pagal nustatytą tvarką ir Vilniaus RAAD patvirtintą programą vykdys ūkio 

subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringą; 

 PŪV metu vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas numatomas centralizuotais miesto 

tinklais. Atliekų apdorojimo metu susidarančių technologinių (gamybinių) nuotekų teršalų 

koncentracijos neviršys LR aplinkos ministro 2006-05-17 d. įsakymu Nr. D1-236 

patvirtintame Nuotekų tvarkymo reglamente (Žin., 2006, Nr. 592103) nustatytų 

didžiausių leistinų koncentracijų; 

 Atliekų apdorojimo metu išsiskiriančių teršalų valymas numatomas biofiltruose; 

 PAV subjektai išvadų dėl privalomo PŪV PAV nepateikė. 

1.3.1 Informacijos atrankai dokumentacijos atnaujinimo pagrindimas 

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas (toliau tekste - Teismas) 2014 m. birželio 2 d. 

sprendimu administracinėje byloje Nr. A 822 – 1472/2014, teisminio proceso Nr. 3-61-3-02664-

2012-6 panaikino Lietuvos Vilniaus RAAD 2012 m. lapkričio 21 d. galutinę atrankos išvadą Nr. 

(38-4) – VR-1.7-1973 ir įpareigojo atlikti atranką bei priimti išvadą dėl UAB „VAATC“ komunalinių 

atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybos ir eksploatacijos žemės sklype, 

esančiame Jočionių g. 13, Panerių sen., Vilniaus m. sav., poveikio aplinkai vertinimo (žiūr. 8 

tekstinį priedą).  

Vilniaus RAAD, vykdydamas Teismo sprendimą, 2014 m. birželio 10 d. raštu Nr. (38-4)-VR-1.7-

299 (žiūr. 9 tekstinį priedą) kreipėsi į PŪV organizatorių (UAB „VAATC“) ir PAV dokumentų 

rengėją (UAB „Sweco Lietuva“) prašydamas pateikti informaciją, ar 2012 m. rugsėjo 10 d. UAB 

„Sweco Lietuva“ raštu Nr. V1-2728 pateiktos informacijos atrankai dėl UAB „VAATC“ 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos duomenys apie 

planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ir vietos ypatumus vertinant esamą šių dienų padėtį 

nėra pakitę. 

PŪV organizatorius, atsižvelgdamas į minėtą Vilniaus RAAD prašymą, konstatuoja, kad 

planuojamos ūkinės veiklos vieta, pobūdis, planuojami pajėgumai nuo galutinės atrankos 

išvados priėmimo datos 2012 m. lapkričio 21 d. iš esmės nėra pasikeitę, ir tuo pačiu pažymi, kad 

UAB „VAATC“ 2013 m. rugsėjo 10 d. yra sudaręs rangos sutartį su UAB „Energesman“ (toliau 

tekste - Projektuotojas) dėl MBA įrenginių projektavimo.  

Projektuotojas 2014 m. birželio 5 d. rašte Nr. 01-14.06.05 (žiūr. 10 tekstinį priedą) PŪV 

organizatoriui patvirtino, kad rengiamas MBA įrenginių statybos techninis projektas visiškai 

atitinka pirkimo dokumentuose nustatytas technines specifikacijas bei kokybinius 
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aplinkosauginius rodiklius, numatytus UAB „Sweco Lietuva“ parengtoje informacijos atrankai dėl 

PAV privalomumo dokumentacijoje bei poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje. 

PŪV organizatorius taip pat pažymi, kad per laikotarpį nuo galutinės atrankos išvados priėmimo 

datos 2012 m. lapkričio 21 d., UAB „VAATC“ pakeitė buveinės adresą bei patyrė 

administracinius – organizacinius pertvarkymus. 

Atsižvelgiant į šiuo metu turimus patikslintus MBA įrenginių projektinius sprendinius bei įvykusius 

minėtus organizacinius – administracinius pokyčius, PŪV organizatoriaus prašymu UAB „Sweco 

Lietuva“ atnaujina (papildo) UAB „VAATC“ komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginių statybos ir eksploatacijos žemės sklype, esančiame Jočionių g. 13 Vilniaus m. 

informacijos atrankai dokumentą.  
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2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄSAJOS SU EUROPOS SĄJUNGOS IR NACIONALINE 

ENERGETIKOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO POLITIKA 

Įvertinant planuojamų MBA įrenginių išskirtinę svarbą visos Vilniaus regiono atliekų tvarkymo 

sistemos plėtrai ir harmonizavimui bei atsižvelgiant į Lietuvos įsipareigojimų dėl ES Direktyvų 

komunalinių ir kitų atliekų panaudojimo energijai gauti nevykdymo, šiame skyriuje detaliau 

charakterizuosime ES atliekų tvarkymo politikos nuostatas, palyginsime Lietuvos atliekų 

tvarkymo esamą būklę su ES šalimis bei bendrais bruožais charakterizuosime esamą atliekų 

tvarkymo sistemą Lietuvoje. 

2.1 Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politikos nuostatos ir Lietuvos atliekų tvarkymo esamos 

būklės palyginimas su ES šalimis 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų yra dokumentas, bene 

žymiausiai įtakojantis visą ES, t.t. ir Lietuvos, atliekų tvarkymo teisinį reguliavimą bei turintis 

tiesioginės įtakos atliekų pakartotiniam panaudojimui. Einamuoju laikotarpiu didžiausias 

dėmesys skiriamas bioskaidžių atliekų frakcijai. Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų 

numato palaipsnį bioskaidžios frakcijos išskyrimą iš bendro komunalinių atliekų srauto, kuris 

šiuo metu šalinamas sąvartynuose. Lyginant su 2000 m. į sąvartynus šalintų komunalinių atliekų 

kiekiu, 2006 metais šis rodiklis turėjo siekti 75%, 2009 m. – 50% ir 2016 m. – 35 %. 

Tačiau dėl istorinių priežasčių Lietuvoje atliekų šalinimas sąvartynuose - vis dar dominuojanti, 

tradiciškai laikoma paprasčiausia ir pigiausia, atliekų tvarkymo priemonė [4]. 2010 m. 

sąvartynuose buvo pašalinta net 94% komunaliniame ūkyje susidariusių atliekų. Atsižvelgiant į 

dominuojantį atliekų tvarkymo būdą, Atliekų sąvartynų direktyvoje 1999/31/EB iškeltų tikslų 

įgyvendinimui Lietuvai, taip pat šalims, kuriose į sąvartynus šalinama daugiau nei 80 % atliekų, 

buvo suteiktas papildomas 4 metų rezervas, t.y. 2010 - 75%, 2013 m. – 50% ir 2020 m. – 35 %. 

Daugelis ES valstybių narių, pasiekusios aukštus atliekų rūšiavimo rodiklius, yra įvedusios 

sąvartynų mokesčius bei draudimą sąvartynuose šalinti neapdorotas komunalines atliekas, t.y. 

atliekos prieš patekdamos į sąvartyną turi būti rūšiuojamos, pašalinant iš jų biodegraduojančių 

atliekų dalį (pagal sąvartynų direktyvos reikalavimus) bei „išimant“ iš atliekų srauto perdirbimui 

tinkamas atliekas – antrines žaliavas. 

Lietuvoje, remiantis LR atliekų tvarkymo įstatymo (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787; Žin., 2002, 

Nr. 72-3016; su vėlesniais pakeitimais) bei LR aplinkos ministro 2000-10-18 įsakymu Nr. 444 

patvirtintų „Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo uždarymo ir priežiūros po uždarymo 

taisyklių (Žin.,2000, Nr. 96-3051; su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) reikalavimais, 

teoriškai, sąvartynuose neleidžiama šalinti neapdorotų atliekų. Deja, šis reikalavimas praktiškai 

negali būti įgyvendintas, kadangi nėra sukurta rūšiavimo-perdirbimo-naudojimo sistema. Todėl 

sąvartynai priima viską, kas yra atvežama ir atliekų kokybę kontroliuoja tik vizualiai. Tam, kad 

paskatinti atliekų rūšiavimą-perdirbimą-naudojimą, planuojama nustatyti diferencijuotus apdorotų 

ir neapdorotų atliekų šalinamų sąvartynuose „vartų mokesčius“ bei įvesti papildomą sąvartyno 
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mokestį, kuris skatintų mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį. Šiuo metu Lietuvoje 

sąvartynuose taikomas „vartų mokestis“ siekia 17,5 euro už toną [4]. Tai yra vienas mažiausių 

rodiklių ES. Pažymėtina ir tai, kad oficialus sąvartyno mokestis Lietuvoje nėra įvestas, ir tai buvo 

planuota padaryti 2013 m. 

Taip pat minėtos Atliekų direktyvos keliamas kitas tikslas - iki 2020 metų perdirbti bent 50% 

proc. visų buityje susidarančių atliekų. 

Dauguma senųjų ES valstybių tokį tikslą sugebėjo pasiekti per 20 metų arba bent jau priartėjo 

prie šio tikslo. Įvertinus esamą veikiančios tvarkymo sistemos būklę galima teigti, kad būtų gerai, 

jei Lietuva per ateinantį dešimtmetį sugebėtų pasiekti bent 30 % lygį.  

Šiuo aspektu įdomi Europos aplinkos agentūros (European Environment Agency) skelbiama ES 

valstybių atliekų antrinio panaudojimo ir perdirbimo ataskaita „The European Recycling Map“, 

kurioje galima susipažinti su Lietuvos rodikliais ir pažanga bei ją palyginti su kitų šalių 

duomenimis. Šis dokumentas apima bioskaidžių ir kietųjų komunalinių, statybinių ir elektronikos 

atliekų perdirbimo bei eksploatacijai netinkamo transporto utilizavimo duomenis. 

Vienam Lietuvos gyventojui per metus į rinką išleidžiama vidutiniškai apie 100 kg įvairių 

pakuočių, o atgal į antrinio panaudojimo ciklą grąžinama tik apie 5 kg, t.y. vos 5 proc. Lietuviai 

perdirba mažiau nei 10 proc. visų susidarančių atliekų, o tai, lyginant su kitomis ES šalimis, yra 

labai mažai. Labiausiai pažengusios šioje srityje yra Vokietija, Šiaurės ir Beneliukso šalys, 

kuriose perdirbama vidutiniškai apie 50 proc. visų atliekų [5]. 

2.2 Komunalinių ir kitų atliekų panaudojimo energijai gauti nacionalinė strategija ir pagrindiniai tikslai 

LR Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 patvirtinta „Nacionalinė energetikos 

strategija“ (Žin., 2007, Nr. 11-430; 33 p.) numato skatinti šilumos ir elektros gamybą iš vietinių ir 

atsinaujinančių energijos išteklių, taip pat degiųjų atliekų, nes tai mažintų kuro importą ir padėtų 

išspręsti atliekų šalinimo problemą. Taip pat strategijoje nurodoma, kad savivaldybių renkamas 

komunalines atliekas tikslinga panaudoti šilumai ir elektrai gaminti, jeigu tai priimtina ekonominiu 

ir ekologiniu požiūriu. Tuo atveju buvo planuota iki 2010 m. Vilniuje pastatyti komunalinių atliekų 

deginimo įrenginį, kasmet sudeginantį apie 200 tūkst. tonų šių atliekų. 2010–2025 m. laikotarpiu 

panašius įrenginius planuota pastatyti Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. 

Pagal LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442 patvirtintą „Nacionalinės 

energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų planą“ (Žin., 2008, Nr. 4-131), 2007–2012 

m., komunalines atliekas naudojančios kogeneracinės, 50 MW šiluminės galios elektrinės turėjo 

būti pastatytos Vilniuje ir Kaune iki 2012 m. Nacionalinėje energetikos strategijoje numatoma iki 

2025 m. pastatyti komunalines atliekas deginančias kogeneracines elektrines Panevėžyje, 

Šiauliuose bei kituose miestuose. 

Prognozuojant komunalinių atliekų vartojimą energijos gamybai, daryta prielaida, kad nuo 2013 

m. jėgainė veiks Klaipėdoje, nuo 2018 m. – Šiauliuose, vėliau Alytuje arba Panevėžyje. Taip pat 
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daryta prielaida, kad pastarųjų dviejų jėgainių šiluminė galia bus po 35 MW. Prognozuojamas 

komunalinių atliekų naudojimas po 2020 m. sudarys 120 tūkst. t.n.e.  

Kaip jau buvo minėta kogeneracinės jėgainės statyba Vilniuje buvo numatyta LR Vyriausybės 

2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442 patvirtintame „Nacionalinės energetikos strategijos 

įgyvendinimo 2008–2012 metų plane“ (Žin., 2008, Nr. 4-131). Pagal šio plano pirmąją priemonių 

grupę „Naujų energetikos pajėgumų plėtra, energijos gamybos efektyvumo didinimas“ šalies 

sostinėje buvo numatyta pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios 

kogeneracinę elektrinę, naudojančią netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines 

ir kitas atliekas. Taip pat pagal šio plano penktąją priemonių grupę „Aplinkosauga“ buvo 

numatyta įdiegti dūmų valymo įrenginius statomose Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos kogeneracinėse 

elektrinėse, naudojančiose netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas 

atliekas. Kaip atsakingas vykdytojas šio projekto įgyvendinimui buvo paskirta UAB „Regioninė 

komunalinių atliekų deginimo gamykla“. Šioms priemonėms Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšų nebuvo numatyta. Buvo planuota, kad lėšos bus gautos iš 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos.  

Tačiau dėl lėšų trūkumo ir gyventojų priešinimosi atliekų deginimui, atliekų deginimo 

įrenginių statyba pagal „Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 

metų planą“ (Žin., 2008, Nr. 4-131) nebuvo pradėta. 

Šiuo metu rengiama nauja energetikos strategija. LR Vyriausybės parengtoje „Nacionalinės 

energetikos (energetinės nepriklausomybės) strategijos“ projekte (2011 m.) yra nustatyta, kad 

šilumos sektoriaus pagrindinis uždavinys yra padidinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo 

efektyvumą, tuo pat metu keičiant šilumos gamybai naudojamas gamtines dujas biomase. 

Strategijos projekte teigiama, kad valstybė rems iniciatyvas, didinančias energijos vartojimo 

efektyvumą, skatinančias atliekų panaudojimą energijai gaminti ir didinančias biomasės 

naudojimą šilumos gamybai. Strategijos projekto buitinių atliekų panaudojimo šilumos gamybai 

skyrius numato atliekų deginimo jėgaines pirmiausia statyti didžiuosiuose šalies miestuose arba 

prie jų. Planuojama šilumos gamyba šiose didžiųjų miestų jėgainėse – apie 0,8 TWh šilumos 

energijos kasmet. Kitos galimos atliekų deginimo jėgainių vietos bus numatomos nacionaliniu 

lygiu užtikrinant pakankamą kuro kiekį šioms jėgainėms.  

Strategijos projektas jau buvo apsvarstytas LR Seimo ekonomikos komitete.  

Lietuvos biomasės energetikos asociacija „LITBIOMA“ „Lietuvos atsinaujinančių energijos 

išteklių naudojimo skatinimo veiksmų plane 2010–2020 m.“ (taikomajame moksliniame tyrime, 

2008 m.) nurodo, kad siekiant tinkamai įvertinti biokuro ir energijos gamybos potencialą, 

reikalingi patikimi statistiniai duomenys apie galimus žaliavų išteklius, jų potencialą, panaudojimą 

ir perspektyvas. Šiuo metu ypač stinga duomenų apie pramoninių ir kitų atliekų prieinamumą 

deginti. 

Tačiau, nežiūrint galiojančių nacionalinės energetikos strategijos planų, šiuo metu perspektyvinę 

atliekų kaip kuro rinką riboja LR atliekų tvarkymo įstatymo (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII – 787; 

Žin., 2011, Nr. 52 - 2501) 3 straipsniu bei LR Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 
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1224 patvirtinto „Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano“ (Žin., 2007, Nr. 122-5003) 

nustatytiems atliekų tvarkymo prioritetams. Minėto įstatymo straipsniu nustatytas toks atliekų 

prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumas (žiūr. 2.1 pav.; mažėjimo tvarka): prevencija; 

paruošimas naudoti pakartotinai prieš tai atskyrus produktus ar jų sudedamąsias dalis, 

netinkamus pakartotiniam naudojimui; perdirbimas prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas 

perdirbti; kitoks naudojimas, pavyzdžiui, naudojimas energijai gauti prieš tai atskyrus atliekas, 

netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti; šalinimas prieš tai atskyrus perdirbti ar kitaip panaudoti 

tinkamas atliekas. Iš esmės, kaip ir buvo įrodyta šio skyriaus 2.3 poskyryje „Požiūrio į atliekas ir 

jų tvarkymą Europos Sąjungoje pokyčių apžvalga“, atliekų naudojimas energijos gamybai 

(išpildant energetinio efektyvumo sąlygą bei vykdant privalomus aplinkosauginius reikalavimus) 

yra toks pats naudojimas, kaip ir bet kuris kitas pagal atliekų hierarchiją. 
 

 

2.1 pav. Atliekų hierarchijos piramidė 

Reikia pažymėti, kad projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

atveju LR Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 patvirtinto „Valstybinio strateginio 

atliekų tvarkymo plano“ (Žin., 2007, Nr. 122-5003) reikalavimas biologiškai skaidžias atliekas 

tvarkyti jas kompostuojant numatomas įgyvendinti dalį žaliųjų ir maisto atliekų gyventojams 

kompostuojant individualiuose valdose, kitą dalį žaliųjų atliekų sutvarkant žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelėse. Planuojamuose MBA įrenginiuose bus tvarkomos likusios Vilniaus 

regiono bendrame komunalinių atliekų sraute esančios bioskaidžios atliekos.  

Numatoma, kad įgyvendinus projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

plėtra“ Vilniaus regione bus pasiekti visi „Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane“ 

(Žin., 2007, Nr. 122-5003) numatyti komunalinių atliekų tvarkymo tikslai. 

2.3 Požiūrio į atliekas ir jų tvarkymą Europos Sąjungoje pokyčių apžvalga 

Ilgą laiką atliekinės medžiagos susidarančios buityje, gamyboje ar pramonėje buvo laikomos 

bevertės ir šalinamos į sąvartynus kaip netinkamos niekur panaudoti. Medžiagų ir energijos 

srautas buvo linijinis, atviras. Buvusio medžiagų ir energijos srauto grafinis pavaizdavimas 

pateikiamas 2.2 paveiksle. 
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ŽALIAVOS VARTOJIMAS ATLIEKOS ŠALINIMAS

APLINKA

 

2.2 pav. Linijinis medžiagų ir energijos srautas 

Tačiau didėjant žmonių populiacijai, augant vartojimui, ženkliai išaugo susidarančių atliekų 

kiekiai. Anksčiau vieninteliu tvarkymo būdu laikytas atliekų šalinimas į sąvartynus tapo 

problematiškas. Sąvartynų įrengimui tinkami panaudoti plotai yra riboti, patys sąvartynai per 

greitai užpildomi, susintetintos naujos, aplinkoje sunkiai degraduojančios medžiagos. 

Aštrėjant sąvartynų problemai buvo pradėta ieškoti alternatyvių atliekų tvarkymo būdų. Atliekų 

tvarkymo sektoriuje atsirado tokios sąvokos kaip „antrinės žaliavos“ „atliekų pakartotinis 

panaudojimas“, „atliekų perdirbimas“ ir pan. Atliekų tvarkymo sistemoje buvo sukurta įvairių 

alternatyvių technologijų. Susidariusi situacija inicijavo įvairių su atliekų tvarkymu susijusių 

reglamentų Europos Sąjungoje atsiradimą. 

LR atliekų tvarkymo įstatymas (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII – 787; Žin., 2011, Nr. 52-2501; su 

vėlesniais pakeitimais) atliekas apibrėžia kaip „bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų 

turėtojas atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, 

nurodytoms Įstatymo 1 priede, bei patenka į Aplinkos ministerijos patvirtintą atliekų sąrašą“. 

Atsiradus alternatyviems tvarkymo būdams atliekų sąvokos apibrėžimas sukuria tam tikro 

neaiškumo, kadangi akivaizdu, kad ne visas medžiagas ar daiktus galima laikyti atliekomis. 

Daugelis tradicinių atliekų šiandien yra pripažįstama kaip aukštą medžiaginę ar energetinę vertę 

turintys objektai. Apskritai, įsivyrauja požiūris, kad atlieka, kaip tai buvo tradiciškai suvokiama, 

neegzistuoja, t.y. kiekvieną buityje ar gamyboje susidariusį šalutinį produktą, pritaikant 

atitinkamas technologines priemones, galima panaudoti, suteikiant jam medžiaginę ar 

energetinę vertę. Tokiu būdu, procesas, kuomet atliekų tvarkymo sektoriuje taikant visumą 

techninių priemonių atliekiniam daiktui ar objektui sukuriama nauja vertė arba esama 

padidinama, vadinamas atliekų valorizacija (angl. klb.: waste valorization). 

Vertės atliekoms suteikimas iš esmės keičia nusistovėjusį ir lig šiol vyraujantį linijinį medžiagų ir 

energijos srautą (žiūr. 2.2 pav.), nes atliekų tvarkymo procese diegiami įrenginiai atliekose 

esančioms medžiaginėms (antrinės žaliavos) ar energetinėms naudingosioms savybėms išgauti, 

minėtąjį srautą sužiedina, sukurdami uždarą atliekų tvarkymo ciklinę sistemą, kuri grafiškai gali 

būti pavaizduota 2.3 paveiksle pateikiamoje schemoje.  

Įsivyraujant tokiai atliekų tvarkymo koncepcijai, natūraliai atsiranda poreikis tinkamai pakeisti LR 

atliekų tvarkymo įstatyme vartojamą atliekų sąvoką, nes, kaip buvo aiškinta, visos atliekos turi 

savo vertę, ir  jos turi būti vertinamos arba kaip žaliavos, arba kaip energetiniai ištekliai.  

Atliekų valorizacijos proceso esminė nuostata turėtų būti - surasti tokį atliekų tvarkymo būdą, 

kuris yra efektyviausias ekonominiu, energetiniu, aplinkosauginiu bei socialiniu požiūriu. 

Įsivyraujant atliekų valorizacijos procesui atliekos gali būti: 
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2.3 pav. Atliekų tvarkymo uždara ciklinė sistema 

 Pakartotinai panaudojamos, pvz.: stiklinė ar plastikinė tara; 

 Perdirbamos į antrines žaliavas, kurios vėl naudojamos produktų gamyboje (plastikas, 

metalas, popierius, mediena, tekstilė, organinių medžiagų kompostavimas); 

 Panaudojamos energijai gauti (deginimas, pirolizė, dujofikacija, anaerobinis pūdimas, 

deginimas kartu su iškastiniu kuru). 

Paradoksalu, bet atliekų perdirbimas/rūšiavimas bei deginimas vertinamas kaip dvi atskiros, 

tarpusavyje konkuruojančios atliekų tvarkymo sritys. Šis požiūris susiklostė dėl šių priežasčių: 

 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB dėl atliekų numatyta, kad atliekų 

susidarymo prevencija yra prioritetinė priemonė prieš atliekų rūšiavimą; 

 Savo ruožtu atliekų rūšiavimas – prioritetinė priemonė prieš jų deginimą; 

 Ekonomiškai efektyvus atliekų deginimo įmonės funkcionavimas priklauso nuo atliekų 

srauto kiekio ir kokybės (kaloringumo).  

Pastaruoju metu formuojama nuomonė, kad didėjant atliekų rūšiavimo ir panaudojimo antrinėms 

žaliavoms gauti kiekiams, proporcingai mažės ir deginti tinkamų atliekų srautas, t.y., kad 

egzistuoja atliekų perdirbimo ir deginimo prieštaravimas bendrai atliekų tvarkymo strategijai ir 

atliekų tvarkymo prioritetams. Tačiau atliekų sektoriuje stipriai pažengusių šalių patirtis 

akivaizdžiai rodo kitokią situaciją. Tokios valstybės kaip Vokietija, Austrija, Olandija ir Švedija, 

kuriose šalinimas į sąvartynus sudaro mažiau nei 1%, pasižymi aukščiausiais atliekų rūšiavimo 

rodikliais Europos Sąjungoje ir plačiai taikomu atliekų deginimu. 2.4 paveiksle, remiantis 

literatūriniais duomenimis [6], pateikiama diagrama apie Europos Sąjungos šalyse komunalinių 

atliekų tvarkymo būklę 2010 metais. 

Remiantis pateikiama informacija darytina išvada, kad atliekų rūšiavimas ir energijos atgavimas 

iš rūšiavimui ar perdirbimui netinkamų atliekų yra optimali kombinacija, efektyviai mažinanti 

sąvartynų naudojimą. Rūšiavimas ir deginimas turėtų būti viena integrali atliekų tvarkymo 

sistemos dalis, kuri iš rūšiavimui netinkamų atliekų (bei po rūšiavimo atsiradusioms atliekoms) 

atgautų jų vertę energetiniu pavidalu. 
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2.4 pav. Komunalinių atliekų tvarkymas Europos Sąjungos šalyse 2010 metais 

Kita vertus, padaryta išvada patvirtina ir tai, kad nėra prieštaravimo ir atliekų tvarkymą (LR 

atliekų tvarkymo įstatymas (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787; Žin., 2002, Nr. 72-3016; su 

vėlesniais pakeitimais) ir „Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas“ (Žin., 2007, Nr. 122-

5003; su vėlesniais pakeitimais)) bei atsinaujinančių išteklių energetiką reguliuojančiuose (LR 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (2011 m. gegužės 12 d. Nr. XI-1375; Žin. 2011, Nr. 

62-2936) ir „Nacionalinė energetikos strategija“ (Žin., 2007, Nr. 11-430)) Lietuvos įstatymuose 

2.4 Esamos atliekų tvarkymo sistemos Lietuvoje apibūdinimas 

Kaip jau buvo minėta šio skyriaus pradžioje, LR atliekų tvarkymo įstatymas (1998 m. birželio 16 

d. Nr. VIII – 787; Žin., 2011, Nr. 52-2501; su vėlesniais pakeitimais) atliekas apibrėžia kaip 

„medžiagą ar daiktą, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti“. Pagal Lietuvos 

Respublikos ir ES teisės aktų nuostatas atliekų tvarkymui yra nustatyti principai, prioritetai bei 

reikalavimai, kuriais vadovaujantis yra užtikrinama, kad atliekos būtų tvarkomos nesukeliant 

grėsmės žmonių sveikatai ir nenaudojant aplinkai galinčių pakenkti procesų ar metodų.  

Lietuvoje esamos atliekų tvarkymo sistemos esminiai struktūriniai – organizaciniai pertvarkymai 

pradėti 2000 metais ir tebesitęsia ligi šiol. Pagal atliekų susidarymo pobūdį Lietuvoje išskirtos 

gamybos ir savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos.  

Gamybos atliekų tvarkymo sistema apima gamybos proceso metu susidarančias atliekas, kurių 

tvarkymą reguliuoja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, išduodami Aplinkos 

ministerijos atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamento, pagal LR aplinkos ministro 

2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-330 patvirtintų „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
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leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (Žin. 2005, Nr. 107) nustatytus 

reikalavimus.  

Savivaldybių atliekų tvarkymo sistema apima komunalines ir kitas savivaldybių teritorijoje 

susidariusias atliekas, kurios nepatenka į gamybos atliekų tvarkymo sistemą. Siekiant padidinti 

esamos savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą 2000 – 2007 metų laikotarpiu buvo 

kuriamos ir plėtojamos teritoriniu (apskričių) principu pagrįstos regioninės atliekų tvarkymo 

sistemos. Joms sukurti buvo parengta ir pradėta įgyvendinti dešimt ES ISPA paramos projektų, 

kurių vertė siekia 130 mln. eurų. Regioninių komunalinių atliekų tvarkymo sistemų kūrimo 

pirmasis etapas apėmė atliekų surinkimo, rūšiavimo ir naudojimo sistemų plėtrą, senų sąvartynų 

uždarymą ir rekultivavimą, naujų, modernių, ES reikalavimus atitinkančių atliekų šalinimo 

įrenginių statybą. Antrasis regioninių komunalinių atliekų tvarkymo sistemų plėtros etapas 

prasidėjo 2007 metais. Šio etapo metu didžiausia investicijų dalis skiriama bioskaidžių atliekų 

tvarkymui. 

Pagrindinė grandis, atitinkamoje regiono (apskrities) savivaldybės teritorijoje organizuojanti 

susidarančių komunalinių atliekų tvarkymą yra savivaldybės institucija. Savivaldybė, pagal LR 

atliekų tvarkymo įstatymo (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII – 787; Žin., 2011, Nr. 52-2501; su 

vėlesniais pakeitimais) 25 straipsnio nuostatas, yra atsakinga už komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos organizavimą atitinkamoje teritorijoje. Taip pat savivaldybės yra atsakingos už šių 

atliekų tvarkymo sistemos reglamentavimą, sukūrimą (plėtojimą) ir administravimą savo 

teritorijose, o savivaldybių teritorijų gyventojai ir jose esantys ūkio subjektai privalo naudotis šia 

sistema. 

Siekiant sukurti bendrą kooperuotą naudos gavėją ir vykdant ES ISPA fondo reikalavimą, 

dešimtyje Lietuvos apskričių Jungtinės veiklos ir Steigimo sutarties pagrindu buvo įsteigti 

atitinkamo regiono atliekų tvarkymo centrai, kurių steigėjai - atitinkamo regiono (apskrities) 

savivaldybės. Tai dažniausiai uždarosios akcinės bendrovės1, rečiau viešosios įstaigos2 tipo 

įmonės, kurioms steigėjas pavedė organizuoti arba teikti viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo 

paslaugas, organizuoti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią galiojančius 

aplinkosauginius reikalavimus, vystyti ir plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

infrastruktūros objektus. 

Lietuvos komunalinių atliekų susidarymo bei šių atliekų tvarkymą administruojančių bendrovių 

veiklos regionų schema pateikiama 2.5 paveiksle. 

Funkcionuojančios Lietuvos atliekų tvarkymo sistemos veikla yra grindžiama keliais pagrindiniais 

principais: 
 

                                                           

 
1 - ribotos atsakomybės verslo įmonė, turinti juridinio asmens teisės formą, kurios kapitalas yra padalytas į dalis – akcijas. 
Bendrovės akcijomis neprekiaujam, įstatinis kapitalas yra nemažesnis kaip 10 tūkst. litų, o akcininkų yra mažiau kaip 250; 
trumpinys – UAB. 
2 - pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei 
naudingą veiklą, kuriai neleidžiama: gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta jos įstatuose, neatlyginamai perduoti 
viešosios įstaigos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį viešosios įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam 
asmeniui, išskyrus retus atvejus, skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens, užtikrinti kitų asmenų 
prievolių vykdymą; trumpinys – VšĮ. 
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2.5 pav. Lietuvos komunalinių atliekų susidarymo regionai 

 Sistemos veikla pagrįsta principų hierarchija – pastangos pirmiausia sutelkiamos 

svarbesniam principui įgyvendinti. Nustatyti trys pagrindiniai atliekų tvarkymo prioritetai: 

atliekų vengimas, naudojimas ir saugus jų šalinimas. Atliekų tvarkymo principų 

hierarchijos piramidė pavaizduota 2.1 paveiksle; 

 Sistema remiasi gamintojo atsakomybės už gaminio poveikį aplinkai principu; 

 Atliekų tvarkymo išlaidas pagal principą „teršėjas moka“ turi apmokėti atliekų turėtojas ir 

(arba) medžiagų ir gaminių, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas arba 

importuotojas; 

 Atliekų tvarkymo sistemos veiksmingumas tiesiogiai priklauso nuo artumo ir 

pakankamumo principų taikymo. Šie principai reikalauja, kad susidariusios atliekos būtų 

šalinamos artimiausiame tinkamai įrengtame atliekų šalinimo įrenginyje ir, kad valstybė 

turėtų pakankamą šių įrenginių sistemą. 
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3 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ, VILNIAUS 

APSKRITĮ, VILNIAUS REGIONE ESAMUS IR PROGNOZUOJAMUS KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ SRAUTUS 

3.1 Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – įgyvendinant ES ISPA fondo reikalavimą ir pagal 

2.4 skyriuje „Esamos atliekų tvarkymo sistemos Lietuvoje apibūdinimas“ įvardintus principus 

Vilniaus apskrities savivaldybių (Vilniaus miesto savivaldybė, Elektrėnų savivaldybė, Šalčininkų, 

Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų savivaldybės) įsteigtas regioninis atliekų 

tvarkymo centras – UAB „VAATC“. 

Bendrovei pagal Jungtinės veiklos ir Steigimo sutartį Vilniaus apskrities savivaldybės pavedė 

organizuoti ir teikti viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, organizuoti regioninę 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią galiojančius aplinkosauginius reikalavimus, 

vystyti ir plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus. UAB „VAATC“ 

veiklos regionas pateiktas 2.5 paveiksle esančioje schemoje. 

Planuojami MBA įrenginiai yra neatsiejama Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos dalis. Jų 

savininkas ir statytojas pagal LR statybos įstatymą (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240; Žin., 2001, 

Nr. 101-3597) yra UAB „VAATC“. 

3.2 UAB „VAATC“ ūkinės veiklos regionas 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus - UAB „VAATC“ veiklos regionas - Vilniaus 

apskrities Vilniaus miesto savivaldybės, Elektrėnų savivaldybės, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, 

Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų savivaldybių teritorija (žiūr. 2.5 pav.). 

Vilniaus apskritis - pietryčių Lietuvoje, aplink Vilniaus miestą, esanti didžiausia iš dešimties 

Lietuvos apskričių, tiek pagal teritoriją, tiek ir pagal gyventojų skaičių. Bendras Vilniaus 

apskrities teritorijos plotas - 9 731 km² (14,9 proc. Lietuvos teritorijos ploto); gyventojų skaičius: 

810 651; gyventojų skaičius 1 km2 – 86,2 [7]. 

3.3 Vilniaus regiono atliekų srauto įvertinimas 

Projekto galimybių studijoje [1] pateikti duomenys apie Vilniaus apskrities savivaldybėse 

susidariusių atliekų sudėtį ir kiekius bei atlikta atliekų susidarymo prognozė. 

Atliekų susidarymo prognoziniam vertinimui atlikti priimta ir vadovautasi šiomis prielaidomis: 

 Prognozuojama, kad bendras susidarančių komunalinių atliekų kiekis didės/mažės 

proporcingai gyventojų skaičiaus kitimui ir pajamų lygio augimui, kurį rodo faktinis 

Bendrasis vidaus produktas (BVP). 
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 Gyventojų skaičiaus prognozėje numatomas nedidelis, tačiau tolygus gyventojų skaičiaus 

augimas miesto vietovėse (0,2% per metus). Prognozuojama, kad kaimo vietovėse 

gyventojų skaičius per prognozės laikotarpį mažės 0,3% per metus. Taigi, turint omenyje 

tai, kad miesto gyventojai sudaro daugiau nei ¾ viso gyventojų skaičiaus, bendras 

gyventojų skaičius nežymiai didės. Gyventojų skaičiaus augimo prielaidos atspindi Lietuvos 

statistikos departamento pateikiamus duomenis. 

 Manoma, kad 2013-2034 m. bus vienodas BVP ir komunalinių atliekų augimo santykis, t.y. 

2,4% per metus, tačiau būtina atsižvelgti, kad ši prognozė yra gana neapibrėžta. 

 Didėjant pajamoms ir kylant pragyvenimo lygiui, numatoma, kad komunalinių atliekų sudėtis 

taip pat keisis. Patirtis rodo, kad atliekų sudėtis yra glaudžiai susijusi su ekonominio augimo 

tempais ir realių disponuojamų pajamų didėjimu. Tai rodo, kad realiųjų pajamų pasikeitimas 

turi įtakos vartojimo modeliams. Didėjant realiosioms pajamoms, maisto suvartojimas 

paprastai padidėja nedaug, didesnę atlyginimo dalį skiriant ne maisto prekėms, pvz., namų 

apyvokos reikmenims.  

 Taip pat ekonomikos augimas paprastai skatina išlaidų maistui struktūros pokyčius. 

Apdoroti maisto produktai tampa labiau prieinami neapdorotų maisto produktų sąskaita. 

Abiejų tipų vartojimo modelių pokyčiai iššauks atliekų sudėties pokyčius. Prognozuojama, 

kad virtuvės (organinių) atliekų dalis mažės,  o pakuočių ir kitų buitinių atliekų dalis išaugs. 

 Nesant vieningos bioskaidžių atliekų sampratos, vadovaujantis Direktyva 1999/31/EB bei 

Europos komisijos ir Europos aplinkos agentūros ataskaitose ir dokumentuose apie 

bioskaidžių atliekų tvarkymo situaciją ES šalyse, priimamas toks biologiškai skaidžių atliekų 

sudėties apibūdinimas - biologiškai skaidžioms atliekoms priskiriamos maisto, sodo, daržo 

bioskaidžios atliekos, taip pat popierius ir kartonas.  

 Prognozuojant tvarkomų/šalinamų atliekų srautus būtina įvertinti atskirai surenkamų antrinių 

žaliavų kiekius. Pagal Vilniaus miesto atliekų tvarkymo planą, 2008 m. perduota perdirbti – 

11,7 tūkst. t. antrinių žaliavų. Nurodyti surinktų antrinių žaliavų kiekiai apima tik dalį 

surenkamų antrinių žaliavų. Tikslūs duomenys nėra žinomi. Vadovaujantis atliekų tvarkymo 

įmonių duomenimis, šiuo metu apie 50% atskirai surinktų antrinių žaliavų yra tinkamų 

perdirbti, todėl atskirai surenkamų antrinių žaliavų kiekis gali sudaryti apie 30 tūkst. t (apie 

10% viso komunalinių atliekų kiekio). Daroma prielaida, kad ir toliau vykdant visuomenės 

švietimą ir skatinant gyventojus rūšiuoti atliekas, atskirai surenkamų antrinių žaliavų kiekis 

iki 2015 m didės 15% per metus, 2015-2022 m. 10% per metus, o tinkamų perdirbimui 

antrinių žaliavų kiekis 2015 m. padidės iki 60%.  

 Daroma prielaida, kad nagrinėjamu laikotarpiu laikotarpiu 2014-2034 m. Vilniaus apskrityje 

bus surenkamos visos komunalinės atliekos. 

 Mišrių komunalinių atliekų susidarymo skaičiavimuose priimta, kad pavojingos buities 

atliekos nepateks į mišrių komunalinių atliekų srautą, kaip ir didžiosios atliekos, pvz., 

naudoti baldai, šaldytuvai ir šaldikliai ir pan., taip pat elektros prietaisai ir elektroninė įranga, 
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didelės pakuotės ir kt., nors gyventojų buityje jos susidaro. Tai padaryta dėl to, kad šios 

frakcijos nėra didelės, be to yra surenkamos ir tvarkomos atskirai. 

3.3.1 Vilniaus regiono faktiniai ir prognoziniai atliekų srautai 

Projekto galimybių studijos [1] duomenys apie Vilniaus apskrities savivaldybėse susidariusių 

atliekų sudėtį ir kiekius bei atliktos atliekų susidarymo prognozės rezultatus pateikiami 3.1 – 3.4 

lentelėse. 

3.1. lentelė. Atliekų susidarymas Vilniaus apskrityje, tonos 

Savivaldybė 
Metai 

2010 2014 2020 2025 2030 2034 

Šalčininkų rajonas 1.816 1.977 2.274 2.555 2.871 3.152 

Širvintų rajonas 6.649 7.222 8.274 9.269 10.143 10.102 

Švenčionių rajonas 6.072 6.656 7.730 8.758 9.923 10.967 

Trakų rajonas 7.705 8.417 9.726 10.972 12.379 13.280 

Elektrėnai  7.035 7.717 8.972 10.174 11.538 12.206 

Ukmergės rajonas 6.322 6.921 8.024 9.077 10.269 11.336 

Vilniaus rajonas 15.689 16.947 19.252 21.413 23.817 23.998 

Vilniaus miestas 255.275 280.707 313.812 316.963 320.146 322.714 

Iš viso 306.563 336.563 378.064 389.180 401.086 407.754 

3.2. lentelė. Komunalinių atliekų sudėties prognozė 

Frakcija 
Metai 

2010 2014 2020 2025 2030 2034 

Plastikai 12,5% 13,5% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

Popierius, kartonas 17,4% 17,6% 17,8% 17,8% 17,8% 17,8% 

Stiklas 7,3% 7,6% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

Metalai 2,0% 2,2% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Virtuvės atliekos 31,9% 28,8% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 

Mediena 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Žaliosios atliekos 2,9% 4,2% 4,0% 3,9% 3,7% 3,7% 

Tekstilė 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Kitos frakcijos 24,0% 24,4% 24,1% 24,2% 24,4% 24,4% 

Bioskaidžios atliekos 53,7% 51,9% 50,0% 49,9% 49,7% 49,7% 

Antrinės žaliavos 39,2% 40,8% 43,3% 43,3% 43,3% 43,3% 

3.3 lentelė. Atliekų srautai pagal apdorojimą, tonos 

Atliekų srautai pagal apdorojimą 
Metai 

2010 2014 2020 2025 2030 2034 

Susidarančių komunalinių 

atlieku kiekis 
306.563 336.563 378.064 389.180 401.086 407.754 

Susidarančių biologiškai skaidžių 
atliekų kiekis 

164.734 174.675 188.910 194.023 199.499 202.567 

Atskirai tvarkomų biologiškai 
skaidžių atliekų kiekis 

9.000 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Atskirai surenkamų antrinių 30.656 53.618 99.305 116.754 120.326 122.326 
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žaliavų ir pakuočių kiekis 

Į MBA įrenginius patenkančių 

atliekų kiekis 
0 247.465 258.481 259.128 268.890 274.358 

Antrinių žaliavų ir pakuočių 
išgaunamų MBA kiekis 

0 47.842 50.266 50.408 52.556 53.759 

Deginimui perduodamų atliekų 
kiekis (arba SRF) 

0 159.698 166.572 166.976 173.067 176.479 

3.4 lentelė. Atliekų šalinimas Vilniaus apskrities regioniniame sąvartyne 

 

Atliekų šaltinis 

Pašalinta atliekų (tūkst. t) 

2008 m. 2009 m. 2010 m. 
2011 m.,  

sausio-spalio mėn. 

Vilniaus miestas 287 250 202 166 

Vilniaus apskritis 298 261 267 263 

 

3.1. pav. Atliekų šalinimo Vilniaus apskrities regioniniame sąvartyne dinamika 

Būtina pastebėti, kad dėl apskaitos kaitos ir netobulumo, santykinai patikimais atliekų šalinimo 

Vilniaus apskrities regioniniame sąvartyne duomenimis laikytini 2008 – 2010 metų duomenys. 

Pagrindine atliekų kiekio sumažėjimo priežastimi 2009 m., lyginant su praėjusiais, laikytina 

ekonominė krizė, dėl kurios ženkliai sumažėjo vartojimas, ir tuo pačiu – atliekų susidarymas. 

Didžioji dalis atliekų 2009 m. priimamų į Vilniaus regiono sąvartyną – tai Vilniaus miesto atliekos. 

Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad visi faktiniai duomenys yra teikiami metams. Metų bėgyje yra 

stebimas gana žymus sezoninis atliekų srautų kitimas, tiek pagal kiekius, tiek pagal sudėtį. Ši 

atliekų šalinimo Vilniaus apskrities regionianiame sąvartyne dinamika pavaizduota                    

3.1 paveiksle. 

Įvertinant tokią atliekų šalinimo Vilniaus apskrities regionianiame sąvartyne sezoniško pobūdžio 

dinamiką, vienas iš numatomiems statyti MBA įrenginiams keliamų uždavinių - užtikrinti tolygų 

viso atliekų srauto apdorojimą, atsižvelgiant į sezoninę atliekų kiekio ir sudėties kaitą. 



 
 

 
 

 

UAB „VAATC“ komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statyba ir eksploatacija              12006-PAV.ATR-1 

(PŪV) žemės sklype, esančiame Jočionių g. 13 Vilniaus m.  
Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo (ATNAUJINTA)      Lapas 23 

 

4 BENDRIEJI DUOMENYS (KONTAKTINIAI DUOMENYS)  

4.1 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)  

Kontaktinio asmens 

vardas, pavardė, pareigos 

Direktorius 

Bronius Pavilanskas 

Įmonės pavadinimas UAB „VAATC“ 

Adresas, telefonas, 

faksas 

Šeimyniškių g. 15, 09312 Vilnius 

Tel. (8-5) 2130397, faks. (8-5) 2333254 

el. paštas: info@vaatc.lt ; 

int. puslapis: www.vaatc.lt 

Įmonės kodas: 181705485 

4.2 Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją  

Kontaktinio asmens 

vardas, pavardė, pareigos 

Projekto vadovas 

Antanas Jurkonis 

mob. tel. +370 655 00188 

el. paštas: antanas.jurkonis@sweco.lt 

Įmonės pavadinimas UAB „Sweco Lietuva”  

Adresas, telefonas, 

faksas 

V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius 

Tel. (8 5) 2622621, faks. (8 5) 2617507 

el. paštas: info@sweco.lt  

5 INFORMACIJA APIE VIETĄ, KURIOJE NUMATOMA VYKDYTI PLANUOJAMĄ ŪKINĘ 

VEIKLĄ 

5.1 Informacija apie alternatyvias planuojamos ūkinės veiklos vietas 

PŪV numatoma vykdyti Vilniaus pakraštyje (Panerių seniūnija), apie 9 km nuo Vilniaus centro, 

Jočionių g. 13, šiaurinėje UAB „Vilniaus energija“ termofikacinės elektrinės (VE-3) teritorijos 

dalyje, arba į pietus nuo Vilniaus biologinių vandens valymo įrenginių (UAB „Vilniaus vandenys“) 

teritorijos. Pagrindinis transporto susisiekimas iki planuojamo sklypo yra Gariūnų - Titnago-

mailto:info@vaatc.lt
www.vaatc.lt
mailto:antanas.jurkonis@sweco.lt
file:///C:/Documents%20and%20Settings/justmust/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EHMEO3A1/info@sweco.lt


 
 

 
 

 

UAB „VAATC“ komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statyba ir eksploatacija              12006-PAV.ATR-1 

(PŪV) žemės sklype, esančiame Jočionių g. 13 Vilniaus m.  
Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo (ATNAUJINTA)      Lapas 24 

 

Jočionių gatve. (žiūr. 5.1 pav., 1 – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

ištrauka ir 2 – PŪV sklypo apžvalginė schema grafinius priedus).  

Įvairiais projekto įgyvendinimo etapais PŪV įgyvendinti svarstytos kelios vietos alternatyvos. 

Minėtoje Galimybių studijoje [1] buvo pateikti ir nagrinėti aštuoni galimi sklypai MBA įrenginių 

statybai. Atsižvelgus į esamą infrastruktūrą, galimą poveikį gamtinei ir socialinei aplinkai bei 

investicijų poreikį, nagrinėjamų sklypų skaičius Vilniaus regiono plėtros Tarybos 2011-09-30 d. 

sprendimu Nr. 51/1S-38 buvo sumažintas iki trijų. Remiantis šios Informacijos atrankai sudėtyje 

atliktos MBA įrenginio lokalizacijos trijų teritorinių alternatyvų multikriterinės analizės duomenimis 

(žiūr. 1 tekstinis priedas), tinkamiausiu planuojamos ūkinės veiklos poreikiams pripažintas 

žemės sklypo, esančio Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jočionių g. 13 (kadastrinis Nr. 0101/0067:21 

Vilniaus m. k.v.), bendrojo ploto apie 4,0 ha dalis. 

5.1.1 PŪV vietos esamos būklės ir gamtinių sąlygų apibūdinimas  

PŪV vieta pavaizduota 5.1 paveiksle. 
 

 

5.1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

Planuojamos veiklos sklypas yra pramonės objektų valdų teritorijoje. 

Sklypui artimiausias ir stambiausias energetikos sektoriaus objektas – nuo 1984 m. sausio mėn. 

veikianti Vilniaus termofikacinė elektrinė VE-3 - Lietuvos energetinės sistemos dalis, trečia pagal 

pajėgumą Lietuvoje elektrinė. VE-3 instaliuota šilumos galia – 603 MW, elektros galia – 360 

MW. Termofikacinė elektrinė nuo 2002 m. vasario 1 d. 15 m. išnuomota AB „Vilniaus energija“, 

kuri priklauso didžiausiai Europoje energetikos paslaugų kompanijų grupei „Dalkia“. 

Už 0,6 – 0,7 km pietvakarių kryptimi nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo yra valstybinio kuro 

rezervo mazuto saugyklos rezervuarų parkas. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_energetika
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
http://lt.wikipedia.org/wiki/Elektrin%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iluma
http://lt.wikipedia.org/wiki/Elektra
http://lt.wikipedia.org/wiki/2002
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vasario_1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vilniaus_energija&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalkia&action=edit&redlink=1
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Už 1,0 – 1, 3 km nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo pietryčių kryptimi yra Lietuvos 

didžiausia turgavietė – Gariūnų turgus (Gariūnų g. 68, Vilnius). Turgavietės darbą organizuoja ir 

koordinuoja UAB „Jurgena“, UAB „Posūkis“ ir UAB „Geruda“. 

Už 0,25 – 0,30 km pietų kryptimi nuo planuojamų statyti MBA įrenginių telkšo keli seklūs, kūdros 

tipo paviršinio vandens telkiniai, lokalioje teritorijos dalyje galintys turėti įtakos gruntinio vandens 

srauto krypčiai.  

Už 1,4 – 1,5 km šiaurės rytų kryptimi nuo PŪV sklypo teka Neries, o už 2,0 – 2,2 km ŠR kryptimi 

– Vokės upės, drenuojančios vietovės teritorijos gruntinį vandenį (Detalesnė paviršinio vandens 

telkinių charakteristika pateikiama 5.1.1.1 skyriuje „Hidrografinės sąlygos“). Kitų paviršinio 

vandens telkinių PŪV vietovės apylinkėse nėra. 

5.1.1.1 Hidrografinės sąlygos 

Hidrografiniu požiūriu objekto rajonas priklauso mažų Neries intakų (Vokės) baseinui. 

Analizuojamame rajone upių tinklo tankis siekia 0,5 – 0,75 km/km2 [10]. Stambesnių paviršinio 

vandens telkinių, išskyrus kelis kūdros tipo nedidelius telkinius, planuojamos veiklos teritorijoje 

nėra.  

Artimiausi paviršinio vandens telkiniai planuojamos ūkinės veiklos sklypui yra Neries ir Vokės 

upės (žiūr. 5.1 pav.). Artimesnė, už 1,4 - 1,5 km šiaurės kryptimi nuo planuojamos ūkinės 

veiklos sklypo tekanti Neris, drenuoja kairiojo kranto teritorijos gruntinį vandenį. 

Detalesnė informacija apie artimiausius paviršinio vandens telkinius PŪV objektui pateikiama 

5.1 lentelėje. 

Remiantis LR aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 patvirtintų „Paviršinio 

vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo“ (Žin., 

2007, Nr. 23-892) nuostatomis, PŪV sklype, nei jo artimose apylinkėse nėra vandens telkinių, 

kuriems turėtų būti nustatytos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos 

juostos ir į kurias patektų PŪV sklypas. 

5.1 lentelė. PŪV objektui artimiausi paviršinio vandens telkiniai 

Paviršinio vandens 

telkinio pavadinimas 
Paviršinio vandens telkinio apibūdinimas* 

Mažiausias atstumas 

iki objekto, km 

Upė Neris 

Dešinysis Nemuno intakas.  

Baseino plotas 24 942,3 km2. Upės vagos vidutinis 

plotis ties Vilniumi – apie 100 m; vagos gylis - iki 2.0 

m; tėkmės greitis – 0,7 m/sek; vidutinis debitas - 187.0 

m3/sek; vandens lygio svyravimo amplitudė per metus 

- 6.2 m; pavasario potvynio trukmė - 50.0-80.0 parų; 

vasaros sausmečio trukmė – 130,0 parų. 

 

1,4 - 1,5 km P kryptimi 
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Paviršinio vandens 

telkinio pavadinimas 
Paviršinio vandens telkinio apibūdinimas* 

Mažiausias atstumas 

iki objekto, km 

Upė Vokė 

Kairysis Neries intakas. 

Baseino plotas 572,7 km2; vidutinis debitas 4.9 m3/sek. 

Upės ilgis – 35.8 km. 

Išteka iš Papio ežero. Aukštupyje teka į šiaurės rytus, 

už Juodšilių pasuka į šiaurės vakarus, prateka 

Grigiškes. Įteka į Nerį žemiau Grigiškių, 141 km nuo 

pastarosios žiočių. 

2.0 – 2.2 km ŠR 

kryptimi 

5.1.1.2 Vietovės meteorologinės ir klimatinės sąlygos 

Planuojamos ūkinės veiklos objekto rajonas klimato rajonavimo požiūriu yra pietrytinėje Lietuvos 

dalyje ir priklauso Pietryčių aukštumų rajono Aukštaičių parajoniui, kurio klimatinėms sąlygoms 

daug įtakos turi didelė reljefo sąskaida, ežerų, miškų masyvų ir plačių upių slėnių gausumas. 

Vietovės teritorijai charakteringas oro masių turbulentinės apykaitos ir terminės konvekcijos 

sustiprėjimas labiau raižytose vietovėse [10]. Planuojamo objekto apylinkėse per metus iškrenta 

550-600 mm kritulių. Pagal klimatinę vėjų rožę rajone vyrauja vakarų – šiaurės vakarų (vasarą) 

ir pietų – pietryčių (žiemą) vėjai. Kiti svarbesni klimatiniai rodikliai pateikiami pagal daugiamečių 

stebėjimų duomenis 5.2 lentelėje. 

5.2 lentelė: Vidutiniai klimatiniai rodikliai pagal daugiamečių stebėjimų duomenis 

Klimatinis rodiklis Rodiklio reikšmė 

Oro temperatūra (0C)  

sausio mėn. vid. -5.5 ÷ -6.0 

liepos mėn. vid. 18.5 

abs. minimumas -25 ÷ -26 

Dirvožemio pastovaus įšalimo data 12. 05-10 

Dirvožemio pašalo išėjimo data 03.03-04.28 

Dirvožemio maksimalus įšalimo gylis, cm 80-100 

Metinis išgaravusio vandens kiekis, mm 520 - 540 

Metinis kritulių kiekis, mm 550 - 600 

Detalesni PŪV vietos meteorologiniai duomenys priimami pagal RSN 156-94 “Statybinė 

klimatologija” [11] ir pateikiami 5.3 lentelėje. 

5.3 lentelė. PŪV vietos ir jos apylinkių meteorologiniai duomenys 

Vidutinės metų vėjo krypties pasiskirstymas % (Vilnius, CAMS) 

Š ŠR R PR P PV V ŠV ŠTILIS 

Sausis 

6 4 7 17 30 14 12 8 7 

Liepa 

11 8 6 9 13 11 21 17 14 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Juod%C5%A1iliai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Grigi%C5%A1k%C4%97s
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Vidutinis mėnesio ir metų vėjo greitis m/s (Vilnius, užmiestis) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII METŲ 

4,3 3,9 3,8 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 3,3 3,8 4,2 4,3 3,6 

Vidutinė mėnesio ir metų oro temperatūra oC (Vilnius, CAMS) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII METŲ 

-6,4 -5,2 -0,9 5,5 12,3 15,6 16,7 16,0 11,3 6,3 0,9 -3,2 5,7 

Vidutinis metinis kritulių kiekis mm (Vilnius, CAMS) 

664 

Maksimalus paros kritulių kiekis mm (Vilnius, CAMS) 

75,0 

5.1.1.3 Vietovės geologinės-hidrogeologinės sąlygos  

Geologinės - struktūrinės sąlygos 

Geologiniu – struktūriniu požiūriu tikėtina, kad planuojamos ūkinės veiklos sklypo apylinkių 

žemės paviršiuje turėtų būti technogeninio (pilto) grunto (t IV) sluoksnis - dirvožemio, priesmėlio 

ir priemolio mišinys. Giliau geologiniame pjūvyje turėtų slūgsoti viršutinio pleistoceno Baltijos (g 

III bl) ir Grūdos (g III gr) amžiaus moreniniai priemoliai ir priesmėliai. Tarpledynmečių nuogulas 

turėtų atstovauti Baltijos - Grūdos (ag III bl-gr) ir Baltijos (f III bl) horizontai sudaryti iš smėlio, 

žvirgždo, gargždo, aleurito ir molio. Giliau randamas rudas viduriniojo pleistoceno Medininkų 

amžiaus (g II md) moreninis priesmėlis ir priemolis. Tikėtina, kad šio, pirmojo geriausiai 

atsekamo (markiruojančio) geologinio sluoksnio padas turėtų būti maždaug 20 - 35 m gylyje nuo 

žemės paviršiaus.  

Tikėtina taip pat, kad visa kvartero nuogulų storymė (nuo 70 iki 150 m gylio) suklostyta iš 

įvairaus amžiaus (holoceno bei vidurinio ir apatinio pleistoceno) ir įvairios genezės (glacialinių, 

fliuvioglacialinių ir limnoglacialinių) darinių persisluoksniavimų. Neries erozinio slėnio ribose 

kvartero nuogulų storis žymiai sumažėja ir čia vietoj įprastinių darinių turime II, III ir IV Neries 

viršsalpinės terasės aliuvines nuogulas, litologiniu požiūriu sudarytas iš smulkiagrūdžio, itin 

smulkiagrūdžio, kartais aleuritingo smėlio, kuris šių nuogulų apatinėje dalyje pereina į žvyringus 

darinius. 

Prekvarterinių nuogulų paviršius neišlaikytas reljefo, litologijos, o taip pat amžiaus požiūriu. Jis 

planuojamo objekto apylinkėse turėtų būti randamas 40 - 54 m NN gylyje. Palyginus nedideliame 

plote į prekvarterinį paviršių išeina Devono, Permo ir Kreidos sistemų įvairių svitų nuogulos. 

Dažniausiai geologiniame pjūvyje sutinkamos kreidos nuogulos sudarytos iš smėlio bei aleurito, 

o devono - iš dolomitinio mergelio. 

Hidrogeologinės sąlygos 

Vilniaus regione gėlas vanduo apie 400 m nuosėdinėje storymėje randamas kvartero, mezo-

kainozojaus ir viršutinio paleozojaus hidrogeologinių aukštų dariniuose [10]. Technogeniniam 
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poveikiui jautriausias yra požeminės hidrosferos viršutinės dalies - kvartero hidrogeologinio 

aukšto gruntinio ir tarpmoreninių horizontų vanduo. 

Planuojamos ūkinės veiklos sklypo apylinkėse gruntinis vanduo yra 2,9-16,6 m gylyje nuo žemės 

paviršiaus. Vanduo visur kaupiasi smėlingose - žvyringose nuogulose. Vandeningo horizonto 

padas guli ant moreninio priemolio sluoksnio 6,5-8,7 m gylyje. Vandeningo sluoksnio storis 1-4 

m. Nuo žemės paviršiaus iki gruntinio vandens didesnėje teritorijos dalyje geologinį pjūvį sudaro 

įvairios granuliometrinės sudėties smėlis. Vietomis apatinėje aeracijos zonos dalyje slūgso 1,6-3 

m storio iš molio ir smėlio sudarytas sluoksnis. 

Gruntinio vandens filtracinis srautas atiteka iš pietryčių ir nuteka puslankiu į šiaurę, vakarus ir 

rytus. Pagrindinis srautas teka Neries link. Gruntinio vandeningo sluoksnio filtracijos koeficientas 

apytiksliai yra 3-14 m/para. Todėl tikrasis gruntinio vandens filtracijos greitis sluoksnyje gali kisti 

nuo 0,045 m/para iki 3,1 m/para. 

Pirmasis tarpmoreninis vandeningas horizontas slūgso 35-38 m gylyje. Nuo gruntinio vandens jį 

skiria 16-27 m storio vandeniui mažai laidus priemolio sluoksnis. 

Planuojamos ūkinės veiklos sklypo apylinkėse svarbiausi požeminio geriamo vandens išžvalgyti 

ištekliai yra susiję su Kvartero vandeningu kompleksu Neries slėnyje.  

Planuojamos ūkinės veiklos sklypui artimiausios yra Bukčių (IX) ir Jankiškių (XI) vandenvietės. 

Bukčių (IX) vandenvietė yra maždaug 1,8 km, o Jankiškių (XI) - maždaug 2,5 km atstumu į 

pietryčius. Sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla patenka į Jankiškių (XI) ir Bukčių (IX) 

vandenviečių III cheminės taršos juostą (žiūr. 3 grafinį priedą – Vilniaus miesto eksploatuojamų 

vandenviečių SAZ schema). Cheminės taršos juostoje pagal Lietuvos higienos normos HN 

44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra" (2 priedo 26 punktas; 

Žin., 2006, Nr. 81-3217) yra leidžiama naujų objektų statyba, išskyrus galinčių bakteriologiškai 

ar cheminėmis medžiagomis ir preparatais užteršti požeminį vandenį. Atsižvelgiant, kad 

planuojami MBA įrenginiai nėra cheminės ir mikrobiologinės taršos objektas, pagal minėtos 

Lietuvos higienos normos reikalavimus planuojama ūkinė veikla vertinamoje vietoje yra galima. 

Kita vertus, planuojamų MBA įrenginių technologiniai procesai vyks uždarose patalpose, kurių 

grindys numatomos įrengti su hidroizoliaciniu sluoksniu, užtikrinančiu jų sandarumą visą 

įrenginių eksploatavimo laikotarpį, t.y. į MBA įrenginį specialiu transportu atvežtos komunalinės 

atliekos visoje apdorojimo technologinėje grandinėje neturės tiesioginio sąlyčio su aeracijos 

zonos gruntu bei, tuo labiau, gruntiniu vandeniu. Tai reiškia, kad ir teorinės prielaidos lygmenyje 

nagrinėjama tarša neturės jokių fizinių galimybių iš technologinių patalpų sklisti į aplinką ir 

patekti į požeminę hidrosferą. 

Duomenys apie PŪV vietai artimiausias Vilniaus m. išžvalgytas vandenvietes pateikiami             

5.4 lentelėje. 
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5.4 lentelė. PŪV vietai artimiausios Vilniaus m. centralizuotam vandens tiekimui išžvalgytos 

vandenvietės [12, 13] 

Vandenvietės 

(sklypo) 

pavadinimas 

Produktyvaus horizonto 

indeksas 

Išžvalgyti 

eksploataciniai 

ištekliai, tūkst. m3/p 

VNIR 

telkinio 

Nr. 

Vandenvietės 

grupė ir 

pogrupis 

Bukčių (IX) ag II - I žm - dn 19.5 142 IIb2 (prieupinė) 

Jankiškių (XI) a IV - III + ag II - I žm - dn 30.0 143 IIIb1 (krantinė) 
 

5.1.1.4 Vietovės ekogeologinė būklė 

Artimiausia PŪV sklypui, specializuotu ekogeologiniu tyrimu ištirta teritorija Vilniaus 

termofikacinės elektrinės VE-3 sklypas. Pagal UAB “Grota” atlikto VE-3 teritorijos tyrimo 

duomenis nustatyta, kad šiame objekte gruntinis vanduo labiausiai taršos yra paveiktas 

centrinėje dalyje ir naftos produktų iškrovimo estakados rajone. Bendroji vandens mineralizacija 

kinta nuo 350 mg/l iki 830 mg/l. Pagal Lietuvos higienos normoje HN 48-1994 „Kenksmingos 

medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija ir laikinai leidžiamas lygis žmogaus vartojamame 

vandenyje“ leidžiamą didžiausią koncentraciją vandenyje atskirose teritorijos vietose viršija 

nitritai, amonis, permanganatinė oksidacija, Ni, Fe, benzolas, bendras naftos kiekis ir 

daugiaciklių aromatinių angliavandenilių suma.  

Įvertinant, kad planuojamų MBA įrenginių sklypas pagal gruntinio vandens tėkmės srautą yra 

„aukščiau“ minėtu ekogeologiniu tyrimu įvertinto sklypo, akivaizdu kad nustatyta technogeninė 

tarša VE-3 teritorijoje negali turėti neigiamos įtakos planuojamų MBA įrenginių sklypo 

požeminės hidrosferos vandens kokybei. 

Atsižvelgiant, kad hidrodinaminiu požiūriu „aukščiau“ gruntinio vandens srauto, už 0,6 – 0,7 km 

pietvakarių kryptimi yra valstybinio kuro rezervo mazuto saugyklos rezervuarų parkas, tikėtina, 

kad potencialiai galimas technogeninis poveikis gruntinio vandens kokybei gali pasireikšti iš 

pietvakarių pusės esančiame teritorijos ruože.  

Geriamojo požeminio vandens šaltinių ar kitų objektų, kuriuos galėtų neigiamai veikti planuojami 

MBA įrenginiai, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra. 

Apibendrinant poskyryje analizuotos vietovės ekogeologinės būklės vertinimą būtina pažymėti, 

kad analizuojamo planuojamos ūkinės veiklos sklypo detalesniam geologinių – hidrogeologinių 

sąlygų, požemio ekogeologinės būklės bei inžinerinių-geologinių sąlygų įvertinimui reikalinga 

organizuoti specializuotus ekogeologinius ir inžinerinius – geologinius tyrimus, kurių atlikimo 

tvarką ir fizines darbų apimtis nustato: 

 „Ekogeologinių tyrimų reglamentas“ (Žin., 2008, Nr. 71-2759); 

 „Ūkinės veiklos teritorijų ekogeologinių sąlygų vertinimo rekomendacijos“ (Žin., 2011, Nr. 

155-7925); 

 STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ (Žin., 2004, Nr. 25-779; 

2011, Nr. 12-560). 
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5.1.2 Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, nuosavybė 

UAB „VAATC“ komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius planuoja statyti ir 

eksploatuoti apie 7,73 ha bendrojo ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 0101/0067-0021 Vilniaus 

m. k.v.) 4 ha ploto dalyje. Žemės sklypo registracijos nekilnojamojo turto registre išrašo kopija 

pateikiama 2 tekstiniame priede. Šį valstybės nuosavybės žemės sklypą, pagal 2012 m. 

gegužės 11 d. sudarytą nuomos sutartį Nr. 49SŽN-(14.49.57)-141/44 (žiūr. 3 tekstinis priedas) 

planuojamos veiklos Organizatorius - UAB „VAATC“ (Nuomininkas) 15 metų laikotarpiui yra 

išsinuomavęs iš žemės nuomotojo – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos.  

Ši žemės sklypo nuomos sutartis veiklos Organizatoriui - UAB „VAATC“ suteikia valdymo teisę į 

MBA įrenginio statybai numatytą žemės sklypą. 
 

5.1.3 Informacija apie esamą žemėnaudą ir teritorijų planavimo dokumento sprendiniai 

Pagal parengto ir 2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-

1519 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinius 

[2] MBA įrenginių statybai numatomas sklypas yra pramonės ir komunalinių įmonių teritorijoje 

(žiūr. 1 grafinį priedą – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano ištrauka). 

Pagal bendrojo plano sprendinius ir sklypo registracijos nekilnojamojo turto registre duomenis, 

šio žemės sklypo naudojimo būdas/pobūdis: P/P1 Pramonės ir sandėliavimo objektų 

teritorijos/Pramonės ir sandėliavimo statybos (2 tekstinis priedas).  

Taip pat pažymėtina, kad planuojamoje teritorijoje 1979-80-aisiais metais buvo parengta 

„Aukštųjų Panerių pramonės rajono šiaurinės dalies pramoninio užstatymo schema“, kuria 

vadovaujantis 1996 m. gegužės 24 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 617 „Dėl Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatymo taikymo patvirtintiems, pradėtiems ir iki šio įstatymo 

įsigaliojimo nebaigtiems rengti teritorijų planavimo dokumentams, 1996 m. rugpjūčio 29 d. 

sprendimu Nr. 1397V „Dėl detalaus planavimo projektų, įtrauktų į duomenų registrą, tvirtinimo“, 

Vilniaus miesto valdyba 1996-08-29 sprendimu Nr. 1397V „Dėl detalaus planavimo projektų, 

įtrauktų į duomenų registrą, tvirtinimo“, patvirtino kaip detalaus planavimo projektą ir įtraukė į 

duomenų registrą (reg. Nr. 73). Remiantis prieš tai paminėtu teisės aktu, Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2012-08-09 raštu Nr. A51-51077-

(2.15.1.21-MP2) konstatavo, kad žemės sklypui, esančiam Jočionių g. 13, Vilniuje, minėta 

schema yra galiojantis teritorijų planavimo dokumentas. Pažymėtina, kad vadovaujantis 2004-

05-03 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-239 (2006-10-18 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 

D1-473 redakcija) partvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 17 punktu, savivaldybės 

institucijai yra suteikta teisė nuspręsti, ar numatytai veiklos programai realizuoti yra būtinas 

detalusis planas, ar gali būti rengiamas statybos techninis projektas. 

Siekiant sudaryti teisines prielaidas suprojektuoti ir pastatyti Vilniaus regiono komunalinių atliekų 

MBA įrenginius, 2012 – 2013 metais buvo atliktas UAB „VAATC“ nuomojamos žemės sklypo 

dalies statinių statybos zonos ir ribų tikslinimas (toliau tekste – Schema) [22]. Vadovaujantis LR 
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aplinkos ministro 2004-08-27 įsakymu Nr. D1-456 patvirtinto „Planų ir programų atrankos dėl 

strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr. 136-4971; toliau tekste - 

Aprašas) reikalavimais, minėtam teritorijų planavimo dokumentui atliktos strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo (toliau tekste - SPAV) procedūros. SPAV subjektai (Vilniaus m. sav. 

administracija; LR sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus visuomenės sveikatos centras, 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo 

departamento prie LR kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, LR aplinkos ministerijos 

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas), susipažinę su Schemos tikslinimo Atrankos 

dėl SPAV privalomumo dokumentu konstatavo, kad Schemos tikslinimo įgyvendinimas 

reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai neturės, todėl SPAV neprivalomas.  

Atsižvelgiant į SPAV subjektų išvadų motyvuotą įvertinimą bei vadovaudamasis minėto Aprašo 

13 punktu, Schemos tikslinimo organizatorius - Vilniaus m. savivaldybės administracija priėmė 

sprendimą neatlikti Aukštųjų Panerių pramonės rajono šiaurinės dalies užstatymo 

schemos tikslinimo pilno SPAV. 

Vilniaus m. savivaldybės administracijos priimtas minėtas sprendimas minėto Aprašo nustatyta 

tvarka buvo paviešintas Vilniaus miesto (2012 m. gruodžio 18 d. „Vilniaus diena“) ir 

respublikiniame (2012 m. gruodžio 18 d. „Lietuvos žinios“) dienraščiuose. 

Parengtai Schemai 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 30-1121 pritarė Vilniaus miesto 

savivaldybės administracija. 

5.1.4 Informacija apie PŪV sklype esamą infrastruktūrą 

PŪV sklypas yra termofikacinės elektrinės (VE-3) teritorijoje (žiūr. 2 grafinį priedą – PŪV sklypo 

apžvalginė schema). Planuojama vieta yra pietvakariniame pakraštyje, Jačionių g. 13, šiaurinėje 

UAB „Vilniaus energija“ termofikacinės elektrinės (VE-3) teritorijoje, arba į pietvakarius nuo 

esamų biologinių vandens valymo įrenginių teritorijos. Pagrindinis transporto susisiekimas 

Titnago-Jočionių gatvėmis. 

PŪV sklypo teritorijos esama infrastruktūra: 

1. Ryšių linijos. Iki stacionaraus telefoninio, faksinio ir internetinio ryšio linijos – iki 1.1 km. 

Numatomas užtikrinti pagal sudarytos sutarties su AB „TEO LT“ sąlygas; 

2. Elektros linijos. Iki reikiamos galios elektros linijos – iki 1.2 km. Reikiamas gamybai 

elektros kiekis numatomas tiekti pagal sudarytos sutarties su Lietuvos elektros 

skirstomųjų tinklų operatoriumi AB LESTO sąlygas; 

3. Geriamojo vandens tiekimo sistema. Vandentiekio tinklai iki esamų (DN110) - apie 

1,37 km. Geriamas vanduo buitinėms reikmėms numatomas tiekti pagal sudarytos 

sutarties sąlygas iš UAB “Vilniaus vandenys” eksploatuojamų Vilniaus miesto tinklų; 

4. Buitinių nuotekų surinkimo sistema. Ūkinių-buitinių nuotekų tinklai iki esamų 

(DN110÷DN200) - apie 1,25 km. Buitinės nuotekos pagal sutartį su UAB „Vilniaus 

vandenys“ išleidžiamos į Vilniaus miesto centralizuotus tinklus; 
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5. Paviršinių nuotekų surinkimo sistema. Lietaus nuotekų tinklai iki esamų 

(DN400÷DN500) - apie 1,31 km.  

Paviršinės nuotekos yra dviejų rūšių: sąlyginai švarios nuotekos nuo stogų ir 

potencialiai užterštos nuotekos (nuo galimai teršiamos teritorijos automobilių stovėjimo 

aikštelės bei kitos asfaltuotos teritorijos). Paviršinės nuotekos, pagal sutarties su UAB 

„Grinda“ sąlygas, numatomos išleisti į lietaus nuotekų tinklus; 

6. Keliai. Privažiavimo prie teritorijos keliai – apie 2,5 ha. Planuojamai veiklai vykdyti 

reikalinga transporto pravažiavimo kelių plėtra. 

PŪV sklypo teritorijoje esanti infrastruktūra nėra pakankama planuojamai veiklai vykdyti. 

5.5 lentelė. Objektui artimiausios saugomos gamtinės teritorijos 

Saugoma gamtinė 

teritorija 

Saugomos gamtinės teritorijos trumpa 

charakteristika* 

Mažiausias atstumas 

nuo objekto iki 

saugomos gamtinės 

teritorijos, km 

Griovių geomorfologinis 

draustinis 

Plotas – 574,52930038 ha.  

Įsteigtas 1992-09-24. Tikslas - išsaugoti Neries 

paslėnio erozinio kalvyno fragmentą su 

ryškiomis griovų tipo formomis. 

1,7 – 1,9 km šiaurės 

rytų kryptimi 

Panerių erozinio 

kalvyno kraštovaizdžio 

draustinis 

Plotas apie 790 ha.  

Įsteigtas 1996 05 29. Tikslas - išsaugoti Neries 

paslėnio zonoje esantį erozinį kalvyną, gausias 

retųjų augalų (tamsialapio skiautalūpio, 

žaliosios plateivės, dirvinio česnako) 

augimvietes; kultūros ir istorijos objektus 

(Vilniaus - Kauno geležinkelio tunelį ir senojo 

Vilniaus - Kauno kelio atkarpą su valstybinės 

reikšmės istorijos paminklu). 

1,7 – 1,8 km 

pietryčių kryptimi 

 

Vokės hidrografinis 

draustinis 

Plotas – 136,29726923 ha.  

Įsteigtas 1996-05-29. Tikslas - išsaugoti 

natūralią ir vaizdingą Vokės žemupio slėnio 

atkarpą. 

1,9-2,0 km 

pietvakarių kryptimi 

Vokės senslėnio šlaitų 

geomorfologinis 

draustinis 

Plotas apie 215 ha.  

Įsteigtas 1996 05 29. Tikslas - išsaugoti Vokės 

fliuvioglacialinio senslėnio šlaitinę juostą 

(daugiau nei 3 km ilgio, 400-800 m pločio ir 25-

35 m santykinio aukščio jos atkarpą). 

5.4 - 5,6 km pietryčių 

kryptimi 

 

* - apžvalga pateikta remiantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos tinklalapio 

http://vstt.lt./ [8] duomenimis. 

5.1.5 Informacija apie saugomas gamtines teritorijas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 

teritorijas 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta ir artimiausios apylinkės nėra tankiai apgyvendintos ar jautrioje 

aplinkos atžvilgiu teritorijoje.  

file://dc2/Public/Antanas.Jurkonis/antanas/KAUNAS/XPS%20PAV/PAV%20ATASKAITA/FINNFOAM%20PAV%20ataskaita_DARBINE.doc
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PŪV vietovė ir jos apylinkės nepatenka į saugomas gamtines teritorijas ir su jomis nesiriboja. 

Taip pat sklypas nepatenka ir į buveinių apsaugai svarbias teritorijas (NATURA 2000). Nuo 

artimiausio NATURA 2000 objekto – Neries upės, planuojamos veiklos sklypas yra apie 1.4 - 1,5 

km į pietus. 

Artimiausios PŪV saugomos gamtinės teritorijos pateiktos 5.5 lentelėje (žiūr. 2 grafinį priedą - 

PŪV sklypo apžvalginė schema). 

5.1.6 Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes 

Pagal atliktą paiešką Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių 

registre [9], kultūros paveldo ir archeologinių paminklų, kuriems planuojama ūkinė veikla galėtų 

turėti poveikį, apibūdinamo objekto apylinkėse nerasta. 

Artimiausių planuojamiems statyti MBA įrenginiams istorinių-kultūrinių vertybių apibūdinimas 

pateikiamas 5.6 lentelėje. 

5.6 lentelė. Planuojamiems statyti MBA įrenginiams artimiausi istoriniai – kultūriniai objektai 

Pavadinimas 
Unikalus objekto 

kodas registre 
Statusas Adresas 

Mažiausias atstumas nuo 

planuojamos veiklos 

teritorijos iki objekto, km 

Naravų 

piliakalnis  
17206 

Valstybės 

saugomas 
Vilniaus m. sav. 1.49 km ŠV kryptimi 

Grigiškių, 

Naravų 

pilkapynas, vad. 

Kapčiais  

3512 
Valstybės 

saugomas 
Vilniaus m. sav. 1.5 km ŠV kryptimi 

Gudelių, 

Lenkiškių 

pilkapynas, vad. 

Švedkapiais  

5644 
Valstybės 

saugomas 

Vilniaus r.  

sav. 
1,66 km ŠR kryptimi 

5.1.7 Informacija apie aplinkos monitoringą ir jo duomenų analizė 

Informacija apie aplinkos oro monitoringą pateikta 7.7 skyriaus „Oro teršalų susidarymas, 

orientacinis jų kiekis“ poskyryje „Informacija apie vietovę“. 

5.1.8 Nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribos 

Atsižvelgiant į PŪV sklype esamus (nutiestus) inžinerinius tinklus bei nustatytas jų specialiąsias 

naudojimo sąlygas, planuojamų statyti MBA įrenginių sklype, remiantis LR Vyriausybės 1992 m. 

gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (Žin., 

1992, Nr. 22-652; 2011, Nr. 89-4249) reikalavimais, nustatyta: 

 Ryšio linijų apsaugos zonos (žemės juosta, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio 

kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink požeminį ar antžeminį 

stiprinimo punktą); 
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 Dujotiekių apsaugos zonos (iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zoną sudaro žemės 

juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis – po 2 metrus abipus vamzdyno ašies); 

 Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; 

 Elektros linijų apsaugos zonos (žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, 

lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų; 

110 kV įtampos linijai – po 20 metrų); 

 Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. 

Taip pat kaimynystėje PŪV sklypui esančiai UAB „Vilniaus energija“ termofikacinei elektrinei 

(VE-3) yra nustatyta SAZ, kurios konfigūracija ir padėtis pateikiama 1 grafiniame priede – 

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. ištrauka. PŪV sklypas į 

minėto objekto SAZ nepatenka. 

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 

patvirtintų „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių“ (Žin., 2004, Nr. 134-

4878; 2011, Nr. 46-2201) 22.2 p. reikalavimu: „Ne metalo laužo ir atliekų perdirbimas“ 

komunalinių atliekų MBA įrenginiams nustatoma 500 m normatyvinė sanitarinė apsaugos zona.  

Įvertinus planuojamą teritoriją ir normatyvinės SAZ plotį 500 m, SAZ sudaro apie 124 ha plotą. 

Šioje zonoje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų nėra. 

Siekiat nustatyti objekto SAZ pagal faktinę prognozuojamą taršą 2012 – 2013 m. buvo atliktas 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimas [23]. 

Remiantis minėtos PVSV ataskaitos duomenimis nustatyta, kad PŪV viršnorminės taršos zonos 

neišeina už planuojamos teritorijos ribų. Patikslintos SAZ ribos minimalus atstumas nuo taršos 

šaltinių atitinka sklypo ribas, t.y. per 7 ha. 

5.1.9 Informacija apie urbanizuotas teritorijas, gyventojų skaičių 

Planuojamos ūkinės veiklos sklypui artimiausi yra: Grigiškių miestas (seniūnija; nuo 1999 m. 

gruodžio 21 d. miestas su seniūnija priskirtas Vilniaus miesto savivaldybei; 2001 m. – 11 448; 

2010 m. – 11 354 gyventojai) - už 2,7 – 2,9 km pietvakarių kryptimi; ir Vilniaus miesto 

mikrorajonas - Lazdynai (seniūnija; 32 000 - gyventojų) - už 3,5 – 3,75 km šiaurryčių kryptimi. 

Artimiausia gyvenamoji aplinka – Jočionių ir Neskučių gatvės nuo planuojamos ūkinės veiklos 

sklypo yra už 1,0 – 1,4 km į pietryčius, Neries slėnyje (2 grafinis priedas - PŪV sklypo apžvalginė 

schema). 
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6 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

6.1 Veiklos pavadinimas, paskirtis, produkcija, numatomos investicijos 

Veiklos pavadinimas: UAB „VAATC“ komunalinių atliekų mechaninio biologinio 

apdorojimo įrenginių statyba ir eksploatacija žemės sklype, esančiame Jočionių g. 13, 

Panerių sen., Vilniaus m. sav. 

Planuojamos veiklos paskirtis: komunalinių atliekų tvarkymas ir apdorojimas.  

Planuojama produkcija: antrinės žaliavos (juodieji metalai, spalvotieji metalai, plastikai, 

popierius, stiklas); kietasis atgautasis kuras (KAK arba SRF3); inertinės atliekos. 

Numatomos investicijos: 119,1 mln. LTL. 

6.2 Technologija ir pajėgumai 

MBA proceso eksploatacinės savybės priklauso nuo apdorotų atliekų sudėties, kuri kinta dėl 

tokių veiksnių: 

 žinoma, kad buitinių atliekų sudėtis kinta priklausomai nuo metų laiko ir netgi tą pačią 

savaitę; 

 sukūrus šaltinio atskyrimo programas, sumažinamas perdirbamų medžiagų, esančių 

mišriose buitinėse atliekose, kiekis;  

 atliekų sudėtis taip pat kis per 20 projekto įgyvendinimo metų dėl technologinio progreso, 

dėl kurio atsiras naujų produktų ir pakavimo medžiagų; 

 socialinių ir ekonominių sąlygų pokyčiai taip pat paveiks atliekų sudėtį. 

Dėl pirmiau išdėstytų aplinkybių svarbu žinoti tikslią rekomenduojamų atliekų, kurios bus 

apdorojamos šioje MBA gamykloje ir bandymų, atliekamų priimant gamyklą, ir visu gamyklos 

eksploatavimo laikotarpiu, sudėtį. 

Į rekomenduojamų atliekų sudėtį įeina „kitų frakcijų“ procentas, kuris yra per didelis, kad būtų 

naudojamas kaip rekomenduojamas. 2014 m. numatomas „Kitų frakcijų“ kiekis yra 24,4 % ir yra 

didesnis negu reikalaujama, t. y. 20 % proceso atmestų medžiagų riba. Greičiausiai tokį didelį 

„kitų frakcijų“ kiekį nulemia statybinės, griovimo darbų ir pramoninės atliekos, kurių, remiantis 

konkurso dokumentais, į šią gamyklą pristatyti neplanuojama. 

Siekiant išspręsti pirmiau nurodytą dviprasmiškumo problemą, daroma prielaidą, kad dalį „kitų 

frakcijų“ sudaro neapdorojamos atliekos, todėl rekomenduojamų atliekų sudėtis 

                                                           

 
3 SRF - angl klb. - solid recovered fuel; lietuvių klb.- kietasis atgautasis kuras (KAK) 
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perskaičiuojama, kaip nurodyta toliau, darant prielaidą, kad apdorojamos atliekos sudaro tik 

pagrįstą „kitų frakcijų“ dalį (3 %) (6.1 lentelė). 

6.1 lentelė. Planuojamų apdoroti atliekų sudėtis  

Atliekų frakcijos 
2014 m. numatoma atliekų sudėtis 

(drėgnų atliekų svorio procentas) 

Pakoreguota rekomenduojama 

apdorojamų atliekų sudėtis 

(drėgnų atliekų svorio procentas) 

Plastikas 13,5 17,3 

Popierius ir kartonas 17,6 22,6 

Stiklas 7,6 9,7 

Metalai 2,2 2,8 

Maisto atliekos 28,8 36,8 

Mediena 0,9 1,1 

Žaliosios atliekos 4,2 5,4 

Tekstilė 0,9 1,1 

Kitos apdorojamos 

frakcijos 
24,4 

3,0 

Kitos neapdorojamos 

frakcijos 
0,0 

IŠ VISO 100 100 

Tokiu atveju, jei faktinė apdorojamų atliekų sudėtis skiriasi nuo pakoreguotos rekomenduojamos 

sudėties, nurodytos pirmiau pateiktos lentelės trečiame stulpelyje, garantuojami dydžiai 

perskaičiuojami atsižvelgiant į pokyčius. Šalys turi pagrįsdamos aptarti ir susitarti dėl bet kokių 

klausimų, susijusių su tuo, kaip pasiekti prieštaringus garantuojamus dydžius, pvz., bet tuo 

neapsiribojant, mažiausias perdirbamo plastiko atgavimas ir mažiausias KAK šilumingumas. 

Komunalinių atliekų apdorojimo MBA įrenginiuose principinė schema pateikiama 4 grafiniame 

priede.  

6.2.1 MBA įrenginių technologija ir techniniai rodikliai. Pagrindiniai procesai, įrenginiai ir statiniai. 

Pagrindinė vykdoma veikla: 

 Atliekų priėmimas ir patikrinimas; 

 Maišų su atliekomis atidarymas; 

 Medžiagų, kurias galima perdirbti, KAK ir organinių frakcijų rūšiavimas; 

 Atliekų biodžiovinimas; 
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 KAK, proceso atmestų medžiagų ir kitų medžiagų, kurias galima perdirbti, rūšiavimas; 

 Medžiagų, kurias galima perdirbti, ir KAK pakavimas. 

Komunalinių atliekų apdorojimo MBA įrenginiuose principinė schema pateikiama 4 grafiniame 

priede.  

MBA įrenginių pajėgumai pateikiami 6.2 lentelėje.  

6.2 lentelė. Komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių projektiniai 

pajėgumai 

Rodikliai Parametrai 

Pajėgumas per metus, t 277 200 

Našumas per dieną, t  924 

Našumas per valandą, t  66 

Pamainų skaičius per parą  2 x 7 val. 

Darbo laikas per parą  14 val. 

Darbo dienų per metus  300 

Dirbančiųjų skaičius  76 

Išdirbio rodiklis pagal ISO 15550:2002 standartą  ne mažiau 89% 

Patikimumo rodiklis pagal ISO 15550:2002 standartą  ne mažiau 90% 

Atliekų priėmimas ir laikinas saugojimas 

Apdorotinas atliekas į gamyklą pristato surinkimo ir (ar) pervežimo transporto priemonės, kurios 

prieš ir po iškrovimo yra sveriamos svėrimo centre.  

Įvažiavimas į pastatą vyks per elektroniniu būdu valdomus vartus. Visos atliekas atgabenančios 

transporto priemonės pravažiuos automobilines svarstykles. 

Atliekų priėmimas apima: atliekų svėrimą ir registravimą bei atliekų priėmimą (žiūr. 4 grafinį 

priedą – „Komunalinių atliekų apdorojimo MBA įrenginiuose principinė schema“). 

Atliekų priėmimo zonos pagrindiniai įrenginiai ir statiniai: 

 Automobilių svėrimo įrenginiai (dvejos elektroninės automobilių svarstyklės su 

gelžbetonine platforma); 

 Atliekų priėmimo patalpos (lengvų konstrukcijų pastatas). 

Atliekų svėrimas ir registravimas. Numatoma naudoti kompiuterizuotą duomenų tvarkymo 

sistemą, kuri turi būti elektroniniu būdu sujungta su tiltinėmis svarstyklėmis ir registruoti 

pristatytų atliekų svorius, nereikalaudama jų įvesti rankiniu būdu. Taip pat numatoma tikrinti, 
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stebėti, sverti ir kompiuteryje registruoti atliekas vežančias transporto priemones bei kaupti visą 

teisės aktais nustatytą informaciją apie priimamas atliekas ir jas pristačiusius atliekų vežėjus. 

Sugedus tiltinių svarstyklių įrangai, turi būti nedelsiant įjungiama ir naudojama rankiniu būdu 

valdoma registravimo sistema. 

Atliekų priėmimas. Atliekos priėmimo zonoje bus apžiūrimos atrenkant stambias metalines arba 

nemetalines dalis, išrenkant antrines žaliavas bei netinkamas perdirbti atliekas, įskaitant 

pavojingas atliekas. Tai numatoma daryti, siekiant apsaugoti tolimesnius įrenginius nuo 

mechaninio pažeidimo. Taip pat šiame etape vykdoma kontrolė, kad į atliekų tvarkymo, 

rūšiavimo ir apdorojimo procesą nepatektų atliekos (daiktai), galintys sukelti pavojų žmonių 

gyvybei ar sveikatai, sugadinti mechanizmus ir pan. Atliekų atrinkimas bus atliekamas specialia 

technine įranga ir rankomis. Atliekų priėmimo zonoje turi būti pakankamai vietos atliekų 

priėmimui, ir turi būti užtikrintas tinkamos darbo sąlygos, kad mobili technika galėtų patogiai 

dirbti. Mobilios technikos operatorius turi gerai matyti atliekų išpylimo zoną. Didesnės 

mechaniniu būdu apdoroti netinkančių atliekų dalys (didžiosios, pavojingos, elektros ir 

elektronikos atliekos), rankiniu būdu ar panaudojant specialią techniką turi būti atskirtos ir 

perkeltos į priėmimo pastate tam tikslui numatytus konteinerius. Atliekų priėmimo zonoje 

mechanizuotomis priemonėmis bei rankinio rūšiavimo priemonėmis atrenkamos negabaritinės 

atliekos siekiant apsaugoti mechaninius įrenginius nuo sugadinimo, pavojingos ir kitos 

netinkamos perdirbti atliekos. 

Svėrimo centre veikia kompiuterizuota duomenų gavimo ir įrašymo sistema, spausdinanti tokios 

informacijos išrašą: 

 data ir laikas (įvažiavimas ir išvažiavimas); 

 transporto priemonės identifikavimas; 

 medžiagos tipas; 

 medžiagos svoris. 

Jokiai transporto priemonei, gabenančiai netinkamas atliekas, neleidžiama pasiekti atliekų 

priėmimo pastato ir skubiai informuojamos susijusios valdžios institucijos. Transporto priemonės 

po svėrimo grįžta į atliekų priėmimo pastatą, kur atliekamos toliau išvardytos procedūros. 

Tinkamos atliekos iš transporto priemonių iškraunamos ant išpylimui skirtų grindų. 

Iškrautos atliekos tvarkomos dviem ratiniais krautuvais, kurie jas priveža prie trijų rūšiavimo linijų 

padavimo taškų arba, kai reikia, sukrauna į krūvas sandėliavimo zonoje. 

Du mobilūs kranai su hidrauliniais griebtuvais krauna atliekas į tris tiekiamų maišų atidarymo 

įrenginius (1-FBO-A*, 1-FBO-B* ir 1-FBO-C*), kuriuose yra bunkeris su slankiosiomis grindimis 

ir pakankamai vietos atliekoms sandėliuoti. 

Atliekant pirmiau nurodytas operacijas, vizualiai patikrinama, ar iš atliekų atskirtos 

neapdorojamos atliekos, kurios dėl savo pobūdžio ar stambumo gali užkimšti arba pažeisti 

rūšiavimo įrangą.  
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Neapdorojamos atliekos laikinai sandėliuojamos atviruose konteineriuose ant ratukų, kurie 

tvarkomi sunkvežimiu su hidrauliniu keltuvu. Šie konteineriai naudojami neapdorojamoms 

atliekoms gabenti į sąvartyną arba, jei taikoma, į kitus apdorojimo įrenginius. 

Normalu, kad KKA kartais pasitaiko neapdorojamų atliekų, tačiau į gamyklą pristatomose 

atliekose negali būti netinkamų atliekų, pvz., bet tuo neapsiribojant, pavojingų atliekų, degių 

atliekų, sprogių medžiagų, skystų atliekų, ligoninių atliekų, radioaktyvių atliekų, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos gamyklos operatorių saugumui ar sveikatai arba užteršti aplinką. Jei ant 

priėmimo pastato grindų iškraunama netinkamų atliekų, užterštą zoną reikia nedelsiant aptverti 

ir skubiai informuoti susijusias valdžios institucijas.  

Šio pastato sienos yra 3 m aukščio, stumdomos, pagamintos iš armuoto betono. Pastato grindys 

tose vietose, kur jos dėvisi dėl ratinių krautuvų kaušų ir kranų griebtuvų, yra pagamintos iš 

trinčiai atsparaus betono.   

Atliekų sandėliavimo zonos dydžio parinkimas 

Zonos, kurioje numatyta laikinai sandėliuoti atliekas, paviršiaus plotas yra apie 2000 m2, o tai 

užtikrina tokį sandėliavimo pajėgumą (6.3 lentelė). 

6.3 lentelė. Duomenys apie planuojamo sandėliavimo pajėgumus 

Įeinančios atliekos 277 200 t/m. 

Apskaičiuotas piltinis tankis  350 kg/m3 

Bendras įeinančios medžiagos tūris 792 000 m3/m. 

Per dieną įeinantis tūris (remiantis 300 dienų) 2 640 m3/para 

Reikiamas sandėliavimo laikas 3 dienos 

Reikiamas tūris 7 920 m3 

Atliekų krūvos aukštis 4 m 

Reikiamas sandėliavimo plotas 1 980 m2 

Numatytas sandėliavimo plotas (grynasis gautų atliekų kiekis, 

patikrinimo ir padavimo zonos) 
2 000 m2 

Mechaninis ir biologinis atliekų apdorojimas 

Proceso technologinė schema yra pateikta 5 grafiniame priede, kuriame taip pat nurodyta 

numatoma medžiagų pusiausvyra.  

Atliekų rūšiavimo ir apdorojimo zonos pagrindiniai įrenginiai ir statiniai: 

 Atliekų rūšiavimo patalpos (lengvų konstrukcijų pastatas); 

 Biodžiovinimo įrenginių patalpos (gelžbetoninių ir plieninių laikančiųjų konstrukcijų 

pastatas); 
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 Antrinių žaliavų ir pakuotės laikino sandėliavimo patalpos (stoginė); 

 Apdorotų po biodžiovinimo atliekų laikino sandėliavimo patalpos. 

Šioje zonoje taip pat numatomos šios patalpos: 

 Personalo ir buitinės patalpos (persirengimo kambariai, drabužinė, dušai, sanitariniai 

mazgai, valgymo ir poilsio zona); 

 Įrenginių valdymo ir kontrolės patalpos. 

Pagrindinis atliekų apdorojimo būdas – biodžiovinimas. Pastarasis bus vykdomas pilnai 

uždarose patalpose maksimaliai automatizuotas, o jo metu bus naudojama ir šiluma susidaranti 

biologinio proceso metu. 

Atliekos bus rūšiuojamos rankiniu ir automatiniu rūšiavimo būdais. Prieš rūšiavimą atliekos 

patenka į maišelių praplėšytuvą. Maišelių praplėšytuvai suardo maišelius be visų atliekų 

smulkinimo, todėl tai nekenkia rankinio rūšiavimo efektyvumui. 

Atliekų rūšiavimo metu turi būti atskiriamos šios frakcijos: 

 juodieji metalai; 

 spalvotieji metalai; 

 popierius ir kartonas; 

 plastikai (PET, HDPE, LDPE, PE, PVC); 

 stiklas; 

 atliekos, netinkamos perdirbimui. 

Numatoma, kad MBA įrenginiuose turi būti atskiriama ne mažiau kaip 12 % antrinių žaliavų nuo 

bendro komunalinių atliekų srauto. Atskirų antrinių žaliavų išrūšiavimo efektyvumui taikomi 

reikalavimai pateikiami 6.4 lentelėje. Taip pat numatoma, kad priemaišų juoduosiuose ir 

spalvotuosiuose metaluose turi būti ne daugiau kaip 5%, plastiko žaliavose – ne daugiau kaip 

10%. 

6.4 lentelė. Atskirų antrinių žaliavų išrūšiavimo efektyvumui taikomi reikalavimai 

Frakcija 
Efektyvumas, ne mažiau nuo patenkančio į įrenginius 

frakcijos srauto, % 

Ne mažiau 12 % antrinių žaliavų nuo bendrojo atliekų srauto, t.sk.:  

juodieji metalai  80 

spalvotieji metalai  80 

plastikai  45 

stiklas  45 

popierius ir kartonas  15 
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Išankstinis rūšiavimas 

Trys išankstinio rūšiavimo linijos (A, B ir C) yra identiškos, todėl toliau aprašoma tik viena. 

Atliekas į tiekiamų maišų atidarymo įrenginį (1-FBO-A*) krauna mobilioji įranga; įrenginys atidaro 

ir ištuštiną didžiąją dalį maišų su atliekomis. 

Konvejeris (1-CN1-A*) transportuoja maišų atidarymo įrenginiu apdorotas atliekas į rūšiavimo 

konvejerį (1-CN2-A*), kuris kerta rūšiavimo patalpą, kurioje atmestos ir perdirbamos medžiagos 

rūšiuojamos ant konvejerio. 

Rūšiavimo patalpoje toliau nurodytos medžiagos ant konvejerio rūšiuojamos rankiniu būdu ir 

metamos į virš laikino sandėliavimo bunkerių esančius kanalus, kurių šoninės sienos 

pagamintos iš armuoto betono: 

 atmestos medžiagos; 

 LDPE (plastikiniai maišai ir kita plastiko folija); 

 kartonas; 

 popierius; 

 stiklas. 

Atmestas medžiagas ir stiklą galima sandėliuoti konteineriuose ant ratukų, išsiverčiančiuose 

piltuvuose arba ant bunkerių grindų, o vėliau jos pašalinamos sunkvežimiu, šakiniu krautuvu 

arba ratiniu krautuvu priklausomai nuo poreikio. 

Kitos medžiagos, prieš jas supakuojant automatiniam pakavimo įrenginiui (3-RBA*), laikinai 

sandėliuojamos ant atitinkamo bunkerio grindų. 

Rankinio rūšiavimo sistemos dydžio parinkimas 

Su rankinio rūšiavimo sistema susijusius skaičiavimus labai apibrėžia matmenys ir rūšiavimo 

greitis, kurie yra nurodyti toliau ir galioja kiekvienai iš trijų linijų (6.5 lentelė): 

6.5 lentelė. Duomenys apie rūšiavimo sistemos rodiklius 

Atliekų svorio pralaidumas 22 t/h 

Apskaičiuotas piltinis tankis  100 kg/m3 

Atliekų tūrio pralaidumas 220 m3/h arba 3,6 m3/min 

Vardinis juostos plotis 1 200 mm 

Efektyvus juostos plotis  1 000 mm 

Atliekų sluoksnio aukštis 150 mm 

Reikiamas juostos greitis  22 m/min 

Vardinis juostos greitis esant 50 Hz  30 m/min 
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Kaip nurodyta pirmiau, rūšiavimo konvejeris turi KDP (kintamo dažnio pavarą), kuri leidžia plačiu 

diapazonu reguliuoti juostos greitį priklausomai nuo eksploatacinių reikalavimų. 

Automatinis rūšiavimas pagal dydį 

Kėlimo konvejeris (1-CN3-A*) į sietinį būgną (1-RTS-A*) perkelia ant rūšiavimo konvejerio, 

esančio prie išėjimo iš rūšiavimo patalpos, likusią medžiagą. 

Sietas turi būgną su tokių dviejų skirtingų dydžių skylėmis (sieto skylučių matmenys 

negalutiniai): 

 80 mm apvalios skylutės; 

 200 x 200 mm kvadratinės skylutės. 

 Sietinis būgnas rūšiuoja atliekas į tokias tris frakcijas: 

 mažos frakcijos, kurių dalelės mažesnės negu 80 mm, kurias surenka skersinis 

konvejeris, tiekiantis trims sietiniams būgnams (2-CN-1*); 

 vidutinio dydžio frakcijos, kurių dalelės didesnės negu 80 mm, bet mažesnės negu 200 

mm, kuriose yra daugiausiai HDPE, PET ir PVC plastiko ir kurias apdoroja toliau esanti 

rūšiavimo įranga; 

 didelės frakcijos, kurių dalelės didesnės negu 200 mm, kuriose daug degių atliekų ir 

kurias surenka KAK transportavimo konvejeris (2-CN5*). 

Automatinis plastiko rūšiavimas 

Kiekvienoje iš trijų linijų sietinio būgno atskirtas vidutinio dydžio frakcijas surenka konvejeris (1-

CN4-A*), kuris paduoda jas atitinkamo pagrindinio optinio separatoriaus (1-MOS-A*) kintamo 

greičio konvejeriui (1-CN5-A*). Šis optinis separatorius atskiria HDPE, PET ir PVC nuo likusių 

medžiagų, kurios patenka į metalo atskyrimo liniją. 

Pagrindinio optinio separatoriaus rūšiuojamo plastiko srautą apdoroja dvigubas optinis 

separatorius, kuris gali rūšiuoti šių trijų tipų plastiką: 

 PET (gėrimų buteliai, šampūno buteliukai ir t. t.) 

 HDPE (pieno pakeliai, valymo priemonių talpos ir t. t.) 

 PVC (vamzdžiai, maistinio aliejaus buteliai ir t. t.). 

Optiniai separatoriai gali nustatyti plastiko kokybę naudodami AIR (artimosios infraraudonosios 

spinduliuotės) technologiją ir suslėgto oro srautais šalinti norimus plastiko komponentus iš 

pagrindinio atliekų srauto. 
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Visi optiniai separatoriai turi kintamo greičio konvejerį (1-CN5* ir 1-CN6*), dėl kurio ant 

konvejerio juostos sumažėja atliekų sluoksnio aukštis ir galima lengviau aptikti atskirtinas 

atliekas.  

Visi optiniai separatoriai taip pat turi elektra varoma velenėlį (1-MRO* ir1-SRO*), kuris 

separatoriaus atliekų išmetimo latakui neleidžia dažnai užsikimšti. 

Trys juostiniai konvejeriai (1-CN7*, 1-CN8* ir 1-CN9*) renka trijų antrinių optinių separatorių 

atskirtą PET, HDPE ir PVC. 

Automatinis metalo atskyrimas 

Atskyrus plastiką, du konvejeriai (2-CN3* ir 2-CN4*) transportuoja iš visų trijų rūšiavimo linijų 

išeinančias vidutinio dydžio frakcijas į metalo atskyrimo sistemą, kurią sudaro tokia įranga: 

 magnetinis vidutinio dydžio frakcijų separatorius (2-MMS*), sumontuotas skersai linijos, 

virš juostinio konvejerio (2-CN4*), rūšiuojantis magnetinius juoduosius metalus; 

 sūkurinės srovės separatorius (2-ECS*), kuris rūšiuoja spalvotuosius ir likusius 

juoduosius metalus; 

Skersai linijos, virš juostinio konvejerio (2-CN1*) yra sumontuotas antras magnetinis 

separatorius (2-MFS), kuris surenka smulkias organines frakcijas iš smulkių frakcijų konvejerio 

sietinių būgnų. 

Visi išrūšiuoti metalai renkami išsiverčiančiuose piltuvuose, tvarkomuose šakiniu krautuvu. 

Tankinimas, presavimas ir ryšulių apvyniojimas 

Gamykloje yra toliau išvardinti tankintuvai ir ryšulių vyniotuvai. 

Du stacionarūs tankintuvai (2-STC-A* ir 2-STC-B*) naudojami tankinti KAK uždaruose 

konteineriuose ant ratukų. Atliekas į tankintuvus krauna reversinis konvejeris (2-CN7*), kuris 

KAK gauna iš kėlimo konvejerio (2-CN6*), sumontuoto pagal pagrindinio KAK konvejerio srovę 

(2-CN5*). 

Kaip alternatyvą tankinimui konteineriuose, KAK gali pakuoti automatinis pakavimo įrenginys  

(2-FBA*), į kurį atliekas krauna kėlimo konvejeris (2-CN8*), esantis kitame reversinio KAK 

konvejerio gale (priešais tankintuvus) (2-CN5*). 

Kėlimo konvejeriai (1-CN7*, 1-CN8*, 1-CN9*) surenka optinių separatorių išrūšiuotą plastiką į 

tam skirtus sandėliavimo bunkerius. Prieš sandėliavimo bunkerius PET ir HDPE apdoroja butelių 

perforatorius (2-BPF-A*, 2-BPF-B*). Tada perforuotas plastikas gabenamas į perdirbamų 

medžiagų pakavimo įrenginį (2-RBA*).  

Perdirbamų medžiagų pakavimo įrenginys (2-CN9*) turi grandininį konvejerį, kurio pirmoji 

atkarpa yra sumontuota duobėje, esančioje lygiagrečiai rūšiavimo patalpai. Popierių, kartoną ir 
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LDPE plastiką į pakavimo įrenginio priėmimo dalį įstumti gali ratinis krautuvas arba šakinis 

krautuvas. 

Ir perdirbamų medžiagų pakavimo įrenginys, ir KAK pakavimo įrenginys turi automatinę ryšulių 

rišimo sistemą, kuri naudoja plieninę vielą. 

Numatytas ryšulių vyniotuvas (2-BWR*), skirtas plastikine plėvele apvynioti dalį perdirbamų 

medžiagų ir (ar) KAK ryšulių.   

Juoduosius ir spalvotuosius metalus galima pakuoti naudojant metalo pakavimo įrenginį (2-

MBA*), kuris turi padavimo piltuvą, suprojektuotą taip, kad gautų metalus tiesiai iš išsiverčiančių 

piltuvų, tvarkomų šakiniu krautuvu. Šitoks darbas suteikia lankstumo, tad taip tvarkant dalį 

išrūšiuotų medžiagų galima sutaupyti sandėliavimo vietos ir transportavimo išlaidų. Be to, 

supakuotos atgautos medžiagos atrodo geriau, todėl jas lengviau parduoti.  

Biodžiovinimo sistema 

Biologinis apdorojimas numatomas vykdyti ištisus metus (t.y. 360 dienų per metus, 24 valandas 

per parą). MBA įrenginiuose bus naudojamas atliekų apdorojimo metodas – biodžiovinimas. 

Biodžiovinimo sistema naudoja šilumą, kuri generuojama biologinio proceso metu. Šiluma 

leidžia išgarinti apdorojamos medžiagos drėgmę. Išgarinta drėgmė pašalinama kartu su proceso 

oru, kuris palieka biodžiovinimo tunelius aukštesnės temperatūros nei aplinkos oras.  

Visas procesas vyksta 16-oje tunelių (biotunelių) – garažą primenančių gelžbetonio (atsparaus 

korozijai) konstrukcijų, kurios uždaromos stumiamais priekiniais vartais. Biodžiovinimo tuneliai 

veikia užkrovos režimu, su vidutiniu 14 d. išlaikymu.  

Biotuneliai užkraunami ir iškraunami ratiniu krautuvu. Tunelio vartai gali būti šiek tiek pakelti 

hidraulinio mechanizmo pagalba ir nustumti ant gretimo biotunelio, taip atidarant biotunelį 

aptarnavimui. Stūmimui vartai yra pakabinti ant bėgio, einančio ties tunelių viršumi. 

Tunelio vartai turi šilumos izoliaciją ir yra pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų. Vartai turi 

automatinį slėgio sumažinimo įrenginį, kuris apsaugo nuo per didelio slėgio skirtumų (tiek 

teigiamų, tiek neigiamų) tunelyje ir aplinkoje. 

Biologiniam procesui reikalingas oras yra tiekiamas per grindyse įrengtus ortakius su aukšto 

greičio oro srauto čiaupais, skirtais tolygiam oro srauto paskirstymui visame tunelyje. 

Kiekviename tunelyje esantys ventiliatoriai ir trijų vožtuvų sistema atlieka šias funkcijas: 

 Aplinkos oro iš biologinio apdorojimo pastato traukimas ir perdavimas apdorojamai 

medžiagai biotunelyje per grindyse įrengtą ortakių sistemą; 

 Oro recirkuliacija biotunelio viduje; 

 Oro ištraukimas ir perdavimas į valymo įrenginius. 
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Kiekvieno biotunelio ventiliatorius varomas kintamo dažnio (VFD) pavara, kuri reguliuoja greitį 

atitinkamai su proceso reikalavimais. Biotunelių vožtuvai automatiškai valdomi elektrine pavara 

pagal proceso reikalavimus. 

Konvejeris (2-CN2*) gabena smulkias atliekas (biologiniam apdorojimui) į laikino sandėliavimo 

zoną, esančią viename biodžiovinimo tunelių (4-BDT*) patalpos gale.  

Kiekvieną biodžiovinimo tunelį sudaro į garažą panaši konstrukcija, pagaminta iš korozijai 

atsparaus armuoto betono, kuri uždaroma rankiniu būdu užstumiamomis priekinėmis durimis. 

Kiekviena aštuonių tunelių grupė turi du durų laikiklius su kabamosios bėgelių sistemos laikomu 

vežimėliu, todėl kiekvienoje grupėje gali būti atidaryti du tuneliai (vienas pakrauti ir vienas – 

iškrauti). 

Oras kompostavimo procesui tiekiamas per grindyse įmontuotus oro kanalus su labai 

pralaidžiais antgaliais, kad proceso oras būtų vienodai paskirstytas per visą tunelių ilgį. 

Biodžiovinimo tunelių veikimo ciklas yra organizuojamas partijomis; vidutinė išlaikymo trukmė 

yra 14 dienų. Per šį laikotarpį atliekų temperatūra pakyla dėl biologinio proceso metu 

generuojamo karščio.  

Biodžiovinimo procesas vyksta todėl, kad iš išmetamo proceso oro pašalinama drėgmė, kuri iš 

tunelių išeina kaip vandens garai, kurių temperatūra daug aukštesnė negu įeinančio šviežio oro 

temperatūra. 

Išcentrinio ventiliatorius ir trijų slopintuvų sistema kiekviename tunelyje atlieka šias funkcijas: 

 šviežio aplinkos oro įsiurbimas iš kompostavimo patalpos; 

 proceso oro recirkuliacija tunelyje; 

 išmetamo oro ištraukimas ir nukreipimas į biofiltrą; 

 proceso oro tiekimas per grindyse įmontuotą oro kanalų sistemą. 

Visus tunelių ventiliatorius varo KDP (kintamo dažnio pavara), kuri reguliuoja jų greitį pagal 

proceso reikalavimus. Sumažinus sukimosi greitį, galima smarkiai sumažinti ventiliatoriaus 

elektros sąnaudas. 

Pagal proceso parametrus tunelių slopintuvus automatiškai aktyvuoja elektriniai sužadinimo 

įtaisai. Biodžiovinimo tunelius valdo NLV (neapibrėžto loginio valdiklio) programinė įranga, galinti 

pasiekti ir apdorojamos medžiagos stabilizavimą, ir džiovinimą. 

Biodžiovinimo procesas valdomas neraiškiosios logikos programine įranga (angl. Fuzzy Logic 

Control, FLC), kuri gali pasiekti tiek atliekų stabilizavimą, tiek džiovinimą. Kiekviename tunelyje 

procesas nuosekliai kontroliuojamas remiantis SCADA sistemos gaunamais duomenimis. 

Biodžiovinimo tunelių dydžio parinkimas 
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Toliau esančioje 6.6 lentelėje pateikti biodžiovinimo sistemos skaičiavimai. 

6.6 lentelė. Biodžiovinimo sistemos skaičiavimai 

Į priėmimo pastatą įeinančios tinkamos atliekos 277 200 t/m. 

Prieš biodžiovinimą išrūšiuotos medžiagos (50 %) 138 600 t/m. 

Į biodžiovinimo sistemą įeinančios atliekos 138 600 t/m. 

Apskaičiuotas įeinančios medžiagos piltinis tankis 400 kg/m3 

Bendras įeinančios medžiagos tūris 346 500 m3/m. 

Per dieną įeinantis tūris (remiantis 365 dienomis) 949,32 m3/para 

Vidutinė partijos išlaikymo trukmė 14 dienų 

Reikiamas tūris 13 290 m3 

Recirkuliuojamų smulkių dalelių riba 10 % 

Tinkamas reikiamas tūris 14 620 m3 

Tunelio plotis 9 m 

Tunelio ilgis (grynasis) 32 m 

Atliekų krūvos aukštis (vidutinis) 3,3 m 

Naudingasis tunelio tūris 950 m3 

Reikiamas aktyvių tunelių skaičius 14 620 / 950 = 15,4 

Bendras pateiktų tunelių skaičius 16 

Atliekinis oras iš kiekvienoje grupėje esančių 8 tunelių surenkamas ortakių sistema ir 

perduodamas į kvapų valymo įrenginius (biofiltrus). Atliekų orą, išmetamą iš tunelių, surenka 

prie kvapų kontrolės sistemos prijungta oro kanalų sistema. 

Kvapų kontrolės sistemą sudaro dvi nepriklausomos biofiltravimo sistemos, į kurių kiekvieną 

įeina: 

 oro kanalų sistema; 

 skruberis; 

 ventiliatorius su KDP varikliu; 

 biofiltras. 

Biofiltrų dydžio parinkimas 

Toliau esančioje 6.7 lentelėje pateikti kiekvieno iš dviejų biofiltrų skaičiavimai. 
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6.7 lentelė. Duomenys apie biofiltrų parametrus 

Biofiltrų skaičius 2 

Oro srauto greitis (kiekvieno) 135 000 m3/h 

Biofiltro paviršius (kiekvieno) 680 m2 

Biofiltro medžiaga Medienos skiedros 

Biofiltro pagrindo aukštis (pradinis) 2 m 

Biofiltro pagrindo tūris (pradinis, kiekvieno) 1 360 m3 

Oro ir paviršiaus koeficientas 198 m3/h/m2 

Oro ir tūrio koeficientas (pradinis) 99 m3/h/m3 

Oro greitis (tuščio rezervuaro pagrindu) 3,3 m/min arba 0,055 m/s 

Oro sulaikymo laikas (tuščio rezervuaro pagrindu) 36 s 

Kvapų šalinimo efektyvumas Bent 95% 

Galinė rūšiavimo linija 

Pasibaigus biologiniam apdorojimui, tuneliai iškraunami, o apdorota medžiaga perkeliama į 

galinę rūšiavimo liniją. 

Tiekimo įrenginys su slankiosiomis grindimis (3-MFF*), į kurį atliekos kraunamos ratiniu 

krautuvu, matuoja medžiagą, tiekiamą juostiniam konvejeriui (3-CN1*), kuris ją tiekia balistiniam 

separatoriui (3-BAS*).  

Balistinio separatoriaus funkcija – atskirti tris frakcijas. 

Trimates frakcijas, kurias surenka konvejeris (3-CN2*) ir transportuoja į iškrovimo zoną. 

Procesas atmeta šią medžiagą, kad ji būtų šalinama sąvartyne. 

Dvimatės frakcijos, kurios iškraunamos tiesiai ant reversinio KAK konvejerio (2-CN5*), kuris jas 

gali tiekti KAK pakavimo įrenginiui arba stacionariems KAK tankintuvams. 

Mažas frakcijas (smulkias daleles), kurias surenka konvejeris (3-CN3*), o transportuoja kiti trys 

konvejeriai (3-CN4*, 3-CN5* ir 3-CN6*). 

Mažos frakcijos yra proceso atmestos medžiagos, kurias reikia šalinti sąvartyne, tačiau, jei jos 

reikalingos norint atitikti stabilizavimo reikalavimus, dalį šių frakcijų, sumaišytų su įeinančiomis 

(šviežiomis) organinėmis atliekomis (be 80 mm frakcijų) galima sugrąžinti į biodžiovinimo 

tunelius. Dėl šios procedūros palengvėja pradinis biologinio proceso vyksmas ir padidėja 

medžiagų, kurios bus šalinamos sąvartyne, stabilumas.  

Atsižvelgiant į įeinančių medžiagų sudėtį, dalį balistinio separatoriaus išrūšiuotų smulkių dalelių 

galima apdoroti pasitelkus šias alternatyvas: 

 surinkti iškrovimo zonoje, ratiniu krautuvu pakrauti į sunkvežimį ir nugabenti į sąvartyną; 

 paruošti mišinį su sietinių būgnų išrūšiuota šviežia organine medžiaga, recirkuliuoti 

biodžiovinimo tuneliuose; 
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 reversiniu konvejeriu 3-CN5* nukreipti į KAK konvejerį (2-CN5*). Pasirinkus šį veikimo 

režimą, biologiniu būdu išdžiovintos smulkios dalelės pridedamos prie sutankinto arba 

supakuoto KAK produkto. 

Antrinės žaliavos ir pakuotė bus supresuotos. Likusios po rūšiavimo, turinčios energetinę vertę 

atliekos numatomos perduoti atliekų tvarkytojams, jas sukraunant į specialius konteinerius arba, 

esant galimybei, tiesiogiai transportuojamos uždara konvejerio linija į autotransporto priemones 

arba sandėliuojant supakuotas į polietileno plėvelę netarpinio sandėliavimo zonoje po stogine 

arba uždaroje patalpoje. Numatoma, kad apdorotų atliekų mišinio, turinčio energetinę vertę, 

perduodamo kitiems atliekų tvarkytojams, energetinė vertė turi būti ne mažesnė nei 12 MJ/kg, 

atliekų drėgnumas turi būti ne daugiau nei 25 %. KAK turi atitikti Europos Standartizacijos 

komiteto technines specifikacijas gamybai ir prekybai, kurias nustato dokumentas LST EN 

15359:2012 „Kietasis atgautasis kuras. Techniniai reikalavimai ir klasės“). Galutiniam tvarkymui 

perduodamos atliekos bus sukraunamos į specialius uždarus konteinerius. Duomenys apie MBA 

įrenginių planuojamus pajėgumus ir apdorojamas atliekas pateikiami 6.8 lentelėje. 

6.8 lentelė. MBA įrenginiuose apdorotų atliekų balansas 

Pavadinimas  

(asortimentas) 

MBA įrenginiuose 

apdorojamų atliekų 

išeiga% 

Mato  

vnt. 

Planuojamas  

kiekis per metus 

Antrinės žaliavos  12-18 t 33 200 – 49 900 

Kietasis atgautasis kuras (KAK) 40-55 t 100 000 – 152 460 

Inertinės ir kitos atliekos į 

sąvartyną  

18-20 t 49 900 -  55 400 

Atliekos, turinčios cheminių 

pavojingų medžiagų 
iki 0,2 t iki 550 

Vanduo ir anglies dvideginis 10 -15 t 27 700 – 41 600 

Taip pat aprašyto technologinio proceso metu, džiovinant apdorojamas atliekas, dalis drėgmės ir 

anglies dvideginio išgaruos, dalis drėgmės – formuos nuotekas, t.y. susidaro apie 10-15% 

vandens ir anglies dvideginio. 

Principinė mechaninio biologinio apdorojimo schema su biodžiovinimu pateikiama 6.1 paveiksle. 

 

6.1 pav. Principinė mechaninio biologinio apdorojimo schema su biodžiovinimu 
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6.3 Informacija apie galimus prisijungimo prie inžinerinės infrastruktūros įrenginių sprendimus 

Naujai statomam MBA gamybos ir pramonės pastatui adresu Jočionių g. 13, Vilniaus mieste 

projektuojamos šios vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos: 

 šalto vandens tinklas, 

 karšto vandens tinklas (karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte), 

 cirkuliacinis karšto vandens tinklas, 

 priešgaisrinio vandentiekio tinklas, 

 buities nuotekų tinklas, 

 gamybinių nuotekų tinklas 

 lietaus nuotekų tinklas. 

5.1.4 skyriuje „Informacija apie PŪV sklype esamą infrastruktūrą“ pateikti duomenys apie 

planuojamų MBA įrenginių sklype bei jo artimoje kaimynystėje esančius inžinerinės 

infrastruktūros tinklus bei esamus statinius.  

Galimi MBA įrenginių inžinerinių tinklų pajungimai: 

 Vandentiekio tinklai iki esamų - DN110 apie 1,37 km; 

 Ūkinių-buitinių nuotekų tinklai iki esamų – DN110÷DN200 apie 1,25 km; 

 Lietaus nuotekų tinklai iki esamų – DN400÷DN500 apie 1,31 km. 

Numatoma, kad rengiant planuojamo objekto techninį projektą, konkurso keliu parinktas 

paslaugų tiekėjas pagal išduotas technines sąlygas privalės konkretizuoti pasijungimo prie 

inžinerinių tinklų vietas bei surinkti visą trūkstamą techninio projekto parengimui medžiagą ir 

dokumentaciją, parengti topografinę nuotrauką, atlikti inžinerinius geologinius (geotechninius) ir 

kitus (ekogeologinius) reikiamus tyrimus. Taip pat paslaugų Tiekėjas projektuodamas MBA 

įrenginius, vykdydamas statybos darbus ir montuodamas įrangą privalės užtikrinti, kad: 

 Būtų vykdomi visi galiojantys teisės aktų ir normatyvų reikalavimai; 

 Nepertraukiamai būtų užtikrintas MBA įrenginių funkcionalumas ir efektyvumas. 

Paslaugų tiekėjas privalės vykdyti statybos darbus tokiu būdu, kad nesugadintų ir neįtakotų 

esamų infrastruktūros tinklų statybvietėje arba jos apylinkėse. Taip pat paslaugų tiekėjas 

privalės apsaugoti visus esamus požeminius ir antžeminius statinius nuo sugadinimo, 

nepriklausomai nuo to, ar jie yra išdėstyti MBA įrenginių sklypo teritorijoje, ar už jo ribų. 
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6.4 Informacija apie numatomos gaminti produkcijos kiekį, naudojamas žaliavas ir medžiagas, 

energetinius ir technologinius išteklius 

Planuojamų MBA apdorojimo įrenginių pajėgumas – 277,2 tūkst. tonų mišrių komunalinių atliekų 

per metus. Į planuojamus MBA įrenginius pateks Vilniaus apskrities savivaldybėse bei Vilniaus 

mieste surinktos mišrios komunalinės atliekos po jų rūšiavimo susidarymo vietoje, t.y. po 

pirminio gyventojų rūšiavimo, ir nerūšiuotos, kurios bus rūšiuojamos MBA įrenginyje mechaninio 

apdorojimo stadijoje. Duomenys apie planuojamas apdoroti komunalines atliekas pateikiami 6.9 

lentelėje. 

6.9 lentelė. Duomenys apie planuojamas apdoroti komunalines atliekas 

Atliekų 

kodas 

Atliekų 

pavadinimas 
Pavojingumas 

Naudojimo veiklos 

kodas ir  

pavadinimas 

Numatomas 

naudoti kiekis, 

t/m. 

Didžiausias vienu 

metu planuojamas 

laikyti atliekų 

kiekis, t 

20 03 01 
komunalinės 

atliekos 
nepavojinga R13, S5 277 200 2 772 

Duomenys apie MBA įrenginių numatomą gaminti produkciją (antrinės žaliavos, kietasis 

atgautasis kuras) pateikiami 6.8 lentelėje. 

Duomenys apie MBA įrenginių numatomus naudoti energetinius ir technologinius išteklius 

pateikiami 6.10 lentelėje. 

6.10 lentelė. Duomenys apie MBA įrenginių numatomus naudoti energetinius ir technologinius 

išteklius 

Energetiniai ir 

technologiniai ištekliai 

Matavimo vnt., m3, 

kWh, MWh 

Planuojamas sunaudoti 

kiekis per metus 
Išteklių gavimo šaltiniai 

Elektros energija MWh 17570 AB LESTO 

Šiluminė energija kWh 3220 UAB „Vilniaus energija“ 

Geriamasis vanduo m3 1722,80 UAB „Vilniaus vandenys“ 

6.5 Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas 

Planuojamų MBA įrenginių projektavimo, statybos, montavimo ir paleidimo – derinimo darbai – 

2013 m. sausis – 2015 m. liepa. Planuojama veiklos vykdymo pradžia – 2015 m. rugpjūtis. MBA 

įrenginių eksploatacija numatyta neterminuotam laikotarpiui. 

Darbo dienų skaičius metuose – 300 d. d.  

Pamainų kiekis darbo dienoje – 2, pamainos trukmė – 7 val. 

Administracijos pamainos trukmė – 8 val. 
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Pagal suderintą ir patvirtintą darbo grafiką vedama suminė darbo laiko apskaita, neviršijant 

metinio darbininkų darbo laiko fondo. 

Atliekų mėginių ėmimo ir rūšiavimo procedūroms atlikti reikalingas šis personalas: vadovas, 

krautuvo operatorius ir keturi rūšiuotojai; visas personalas turi būti pasitikrinęs sveikatą, 

pasiskiepijęs ir aprūpintas atitinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (kauke, 

pirštinėmis, batais, akiniais ir uniforma).  

Personalui numatytos poilsio patalpos, san. mazgai. Buitinės personalo patalpos įrengtos pagal 

nurodytą literatūrą: LR Vyriausybės nutarimas Nr. 501/2003.04.24d. ,,Dėl buities, sanitarinių ir 

higienos patalpų įrengimo reikalavimų”. 
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7 INFORMACIJA APIE GALIMO POVEIKIO ŠALTINIUS 

7.1 Atliekų susidarymas (kiekis ir kategorijos). 

MBA įrenginių statybos metu susidarys ir vienkartinis kiekis statybos ir griovimo atliekų, kurios 

bus perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms.  

Planuojamame MBA įrenginiuose bus apdorojamos Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrities 

savivaldybėse surinktos mišrios komunalinės atliekos. Projektinis MBA įrenginių pajėgumas – 

apie 277,2 tūkst. tonų mišrių komunalinių atliekų per metus. 

MBA įrenginių eksploatacijos metu administracinėse patalpose susidarys nedidelis kiekis mišrių 

komunalinių atliekų, kurios bus rūšiuojamos ir apdorojamos vietoje, pačiuose MBA įrenginiuose.  

MBA įrenginių eksploatavimo metu iš mišrių komunalinių atliekų bendrojo srauto atskirtos 

perdirbimui tinkamos atliekos (antrinės žaliavos) bei vertingos medžiagos (medienos atliekos, 

smulki elektros ir elektronikos įranga ir kt.) bus perduodamos šias atliekas naudojančioms arba 

perdirbančioms įmonėms, o po biologinio apdorojimo gautas kietasis atgautasis kuras bus 

perduotas atliekų deginimo įmonei. 

Likusios po rūšiavimo, turinčios energetinę vertę atliekos perduodamos tinkamų KAK 

panaudojimui įrenginių operatoriui bus supresuotos ir supakuotos. Esant galimybei jas perduoti į 

tinkamus KAK panaudojimui įrenginius be sandėliavimo, jos sukraunamos į preskonteinerius. 

Galutiniam šalinimui perduodamos atliekos sukraunamos į specialius uždarus (uždengiamus) 

konteinerius. Supresuotos antrinės žaliavos ir supresuotas bei supakuotas KAK bus laikomi po 

stogine šalia MBA pastato iki kol bus perduodami šių atliekų tvarkytojams. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančios atliekos ir preliminarūs jų kiekiai pateikti     

7.1 lentelėje. 

7.2 Informacija apie pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, 

kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimą ir 

saugojimą. 

Mechaninio mišrių komunalinių atliekų apdorojimo metu bus atskiriamos pavojingos atliekos, 

patekusios į MBA įrenginius su bendru mišrių komunalinių atliekų srautu. Šios atliekos bus 

perduodamos įmonėms, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimančioms 

pavojingų atliekų tvarkymo veikla. 

Numatoma, kad per metus tokių atliekų gali būti surinkta iki 500 t. Taip pat numatoma, kad vienu 

metu šių atliekų bus laikoma ne daugiau kaip 10 t, jų išvežimą organizuojant kas 3-4 dienas. 

Dėl numatomo pavojingų atliekų kiekio būtina pažymėti, kad toks prognozavimas atliekamas 

remiantis dabartine bendrojo mišrių komunalinių atliekų srauto būkle. Tai - blogiausias 

prognozuojamas variantas. Tačiau tikėtina, kad anksčiau ar vėliau pradės veikti pavojingų 
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atliekų surinkimas stambiagabaričių atliekų aikštelėse, griežtės gamintojo atsakomybės 

reikalavimai ir visa tai sąlygos, kad ateityje pavojingų atliekų kiekis bendrame komunalinių 

atliekų sraute tik mažės.  

Pavojingų medžiagų vienu metu bus laikoma ne daugiau kaip 10 t. 
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7.1 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančios atliekos ir preliminarūs jų kiekiai 

Atliekos Atliekų susidarymo 

šaltinis 

technologiniame 

procese 

Susidarymas 
Didžiausias vienu 

metu numatomas 

laikyti atliekų kiekis, t 

Tvarkymas 

Kodas Pavadinimas Pavojingumas 
Projektinis 

kiekis, t/m. 

Atliekų tvarkymo 

būdas 

19 12 01 popierius ir kartonas nepavojinga 

komunalinių atliekų 
mechaninis apdorojimas 

49 900 2100 

perduodama atliekų 
tvarkytojams 

19 12 02 juodieji metalai  nepavojinga 

19 12 03 spalvotieji metalai  nepavojinga 

19 12 04 plastikai ir guma  nepavojinga 

19 12 05 stiklas  nepavojinga 

19 12 09 mineralinės medžiagos  nepavojinga 
55 400 550 

19 12 12 
kitos mechaninio atliekų apdorojimo 
atliekos  

nepavojinga 

19 12 06* 
mediena, kurioje yra pavojingų 
cheminių medžiagų  

pavojinga 

550 10 
perduodama atliekų 

tvarkytojams 
19 12 11* 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo 
atliekos, kuriose yra pavojingų 
cheminių medžiagų  

pavojinga 

19 12 10 
degiosios atliekos (iš atliekų gautas 
kuras) KAK 

nepavojinga 
41 580 

5420 
perduodama atliekų 
tvarkytojams (atliekų 
deginimo įmonėms) 19 12 10 

degiosios atliekos (iš atliekų gautas 
kuras) KAK 

nepavojinga 
biologinis atliekų 

apdorojimas 
110 880 

20 03 01 
komunalinės atliekos nepavojinga 

technologinės įrangos 
priežiūros, buities, 
aplinkos ir patalpų 

tvarkymas 

40,0 0,15 
apdorojama MBA 

įrenginiuose 

19 08 02 
nuotekų valymo įrenginių atliekos 
(smėliagaudžių atliekos)  

nepavojinga 
1,34 nesaugoma 

perduodama atliekų 
tvarkytojams 

13 02 08 alyvų, tepalų atliekos  pavojinga 

5,0 0,05 
perduodama atliekų 

tvarkytojams 

16 06 01 akumuliatoriai  pavojinga 

20 01 21 liuminescencinės lempos  pavojinga 

15 02 02 
absorbentai, pašluostės, 
apsauginiai drabužiai  

pavojinga 
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6 tekstiniame priede atliktas mišrių komunalinių atliekų apdorojimą planuojamuose MBA 

įrenginiuose apibūdinančių parametrų palyginimas su 2006 m. rugpjūčio mėn. ES 

informaciniame dokumente „Reference Document on the Best Available Techniques for Waste 

Treatments Industries“ (http://aaa.am.lt) pateikiamais atliekų apdorojimo technologijų 

parametrais, rodo, kad numatomas atliekų tvarkymas atitinka geriausius aplinkosaugos 

praktikos atvejus ir geriausius prieinamus gamybos būdus (toliau tekste - GPGB). 

7.3 Informacija apie radioaktyviųjų medžiagų naudojimą ir saugojimą. 

Radioaktyviųjų medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas. 

7.4 Veiklos sukeliama vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) 

spinduliuotė. 

Šviesos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės planuojamoje veiklose nebus. 

MBA įrenginių eksploatacijos metu vibracija numatoma atliekų automatinės rūšiavimo linijos 

pirminiame separatoriuje (sijotuve) ir oro srauto/balistiniame separatoriuje.  

Bendruoju atveju vibracija suprantama kaip mechaninis kietų kūnų svyravimas infragarsiniu (1-

16 Hz) ir garsiniu dažnumu, kilęs dėl jų svorio centro kitimo. Atsižvelgiant, kad vibracija 

numatoma automatinės rūšiavimo linijos įrenginiuose, kuriuose tiesioginio kontakto dirbantieji 

neturės, vertintina, kad vibracijos poveikis aplinkai ir dirbantiesiems yra nereikšmingas. 

Šilumos pasireiškimas numatomas komunalinių atliekų biologinio apdorojimo metu, kuomet  

laisvo deguonies prisotintoje aplinkoje vyksta aerobinių bakterijų sąlygojamas biologinis 

procesas, kurio metu terpės temperatūra gali pasiekti 40-45o C. Tačiau aerobinio proceso 

temperatūrinis režimas bus neatsiejamas technologinio proceso kontrolės sistemos 

komponentas ir negalės būt pažeidžiamas. Dėl šios priežasties šilumos poveikis aplinkai ir 

dirbantiesiems yra neaktualus. 

7.5 Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė ir jų prevencija. 

MBA įrenginiai bus suprojektuoti, pastatyti ir eksploatuojami laikantis priešgaisrinių 

reikalavimų, nustatytų priešgaisrinėmis saugos taisyklėmis BPST01-97 ir kitais norminiais 

aktais. 

http://aaa.am.lt/
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7.6 Nuotekos, orientacinis jų kiekis, vandens teršalai. 

Eksploatuojant MBA įrenginį susidarys buitinės, gamybinės ir paviršinės (lietaus) nuotekos. 

Naujai statomam MBA gamybos ir pramonės pastatui projektuojamos šios vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo sistemos:  

 šalto vandens tinklas,  

 karšto vandens tinklas (karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte),  

 cirkuliacinis karšto vandens tinklas,  

 priešgaisrinio vandentiekio tinklas,  

 buities nuotekų tinklas,  

 gamybinių nuotekų tinklas,  

 lietaus nuotekų tinklas.  

Duomenys apie MBA įrenginių nuotekų šaltinius pateikiami 7.2 lentelėje. 

7.2 lentelė. MBA įrenginių nuotekų šaltiniai 

Apibūdinimas Šaltinis Susidarantis 

kiekis 

Tvarkymo būdas 

Buitinės 

nuotekos 

Sanitarinės 

patalpos, dušai ir 

t.t. 

1 722 m3/m 

Pagal sutarties su Vilniaus m. nuotekų tinklus 

eksploatuojančios UAB „Vilniaus vandenys“ 

technines sąlygas be valymo išleidžiamos į 

miesto centralizuotus nuotekų tinklus 

Gamybinės 

nuotekos 

Atliekų priėmimo 

zona, biotuneliai, 

biofiltras 

33 750 m3/m 

Pagal sutarties su Vilniaus m. nuotekų tinklus 

eksploatuojančios UAB „Vilniaus vandenys“ 

technines sąlygas išleidžiamos į miesto 

centralizuotus nuotekų tinklus 

Lietaus 

nuotekos 

Asfaltu ir 

trinkelėmis grįstos 

zonos, MBA 

įrenginių pastatai 

14 138 m3/m  

Pagal sutarties su Vilniaus m. lietaus nuotekų 

tinklus eksploatuojančios UAB „Grinda“ 

technines sąlygas išleidžiamos į miesto 

centralizuotus lietaus nuotekų tinklus 

Buitinės nuotekos (orientacinis priimtas kiekis apie 1 722 m3/m.) pagal Vilniaus m. tinklus 

eksploatuojančios bendrovės - UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas technines sąlygas bus be 

valymo išleidžiamos Vilniaus miesto centralizuotus nuotekų tinklus.  

MBA įrenginiuose susidarysiančių buitinių nuotekų planuojamas užterštumas pateikiamas        

7.3 lentelėje. 
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7.3 lentelė. MBA įrenginiuose planuojamas gamybinių, lietaus (paviršinių) ir buitinių nuotekų 

užterštumas pagal charakteringiausias teršimo medžiagas  

Parametras Teršalo koncentracija, mg/l 

Gamybinės nuotekos  

ChDS iki 2 200 

BDS7 iki 750 

Bendras azotas iki 100 

Bendras fosforas iki 15 

Sulfidai iki 1 

Chromas iki 2 

Chromas šešiavalentis iki 0.2 

Lietaus (paviršinės) nuotekos 

Skendinčios medžiagos 150 - 200 

Naftos produktai 40 - 50 

BDS7 20 - 30 

Buitinės nuotekos 

BDS7 250 - 290 

Skendinčios medžiagos 200 - 250 

Bus vykdoma atskira susidariusių buitinių nuotekų apskaita ir kokybės kontrolė. 

Pagal 6.8 lentelėje pateiktą MBA įrenginiuose apdorotų atliekų balansą numatoma, kad 

biodžiovinimo įrenginiuose per metus bioskaidžias atliekas apdorojant aerobiniu būdu susidarys 

apie 28 000 m3 gamybinių nuotekų. Plaunant atliekų priėmimo zoną, biotunelius ir kt., iš biofiltrų 

per metus papildomai susidarys iki 5 750 m3 gamybinių nuotekų. Gamybinės nuotekos bus 

surenkamos į gamybinių nuotekų 64.28 m3 ir 104.63 m3 tūrių rezervuarus, esančius po skruberių 

patalpomis ir pagal sutarties su Vilniaus m. nuotekų tinklus eksploatuojančios UAB „Vilniaus 

vandenys“ technines sąlygas išleidžiamos į miesto centralizuotus nuotekų tinklus. 

MBA aerobinio apdorojimo įrenginių patalpos projektuojamos įrengti taip, kad iš aplinkos į jas 

negalėtų patekti paviršinis ir požeminis (gruntinis) vanduo ir iš jų – į aplinką. Įrenginių patalpų 

grindys numatomos įrengti su hidroizoliaciniu sluoksniu, užtikrinančiu jų sandarumą visą 

įrenginių eksploatavimo laikotarpį.  

Bus vykdoma atskira susidariusių gamybinių nuotekų apskaita ir kokybės kontrolė. 

MBA įrenginiuose susidarysiančių gamybinių nuotekų planuojamas užterštumas pagal 

charakteringiausias teršimo medžiagas pateikiamas 7.3 lentelėje. 

Į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus nuotekų tinklus išleidžiamų gamybinių ir buitinių 

nuotekų užterštumo rodikliai atitiks LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-

236 patvirtinto „Nuotekų tvarkymo reglamento“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103 su vėlesniais 

pakeitimais) reikalavimus. 
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Lietaus (paviršinės) nuotekos bus dviejų rūšių: sąlyginai švarios nuotekos nuo stogų ir 

potencialiai užterštos nuotekos nuo galimai teršiamos teritorijos automobilių stovėjimo aikštelės 

bei kitos asfaltuotos teritorijos.  

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto „Paviršinių 

nuotekų tvarkymo reglamento“ (Žin., 2007, Nr. 472-1594) reikalavimais, atliekų tvarkymo objektų 

teritorija, t. y., galimai teršiama teritorija, turi būti padengta vandeniui mažai laidžia kieta danga 

(asfalto, asfaltbetonio, betono) ir įrengta taip, kad paviršinės nuotekos nuo jos nenutekėtų ant 

šalia esančių teritorijų ir ant jos nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Paviršinės 

nuotekos nuo planuojamo objekto teritorijos bus surenkamos centralizuotai. Nuo galimai taršių 

teritorijų surinktos nuotekos bus valomos vietiniuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose 

(naftos produktų gaudyklėje) ir pagal sutarties su Vilniaus miesto lietaus nuotekų tinklus 

eksploatuojančios bendrovės - UAB „Grinda“ išduotas technines sąlygas išleidžiamos į miesto 

centralizuotus lietaus nuotekų tinklus. Švarios lietaus nuotekos į minėtus centralizuotus lietaus 

nuotekų tinklus bus išleidžiamos tiesiai, be papildomo valymo. 

MBA įrenginiuose susidarysiančių lietaus (paviršinių) nuotekų planuojamas užterštumas 

pateikiamas 7.3 lentelėje 

Paviršinių nuotekų apskaita ir užterštumo kontrolė bus atliekama atskirai nuo buitinių ir 

gamybinių nuotekų. Susidariusių paviršinių nuotekų maksimalus metinis skaičiuotinas kiekis 

sudarys 3287,28 m3/m. 

Vidutinis metinis ir paros kritulių kiekis apskaičiuojamas pagal formules: 

Wmet = 10 x Hm x F x Ψ x k; 

Wmax d = 10 x Hp x F x Ψ x k; 

kur:  

Hm = 683 mm – vidutinis metinis kritulių kiekis Vilniaus miestui pagal RSN 156-94 ”Statybinė 

klimatologija”; 

Hp = 77,0 mm – vidutinis paros kritulių kiekis Vilniaus miestui pagal RSN 156-94 ”Statybinė 

klimatologija”; 

Ψ – paviršinio nuotėkio koeficientas (0,9); 

F – paviršiaus, nuo kurio surenkamas lietaus vanduo plotas ha; 

k - paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinant sniego išvežimą (1,0 - sniegas 

neišvežamas; 0,85 - sniegas išvežamas). 

Į lietaus nuotekų vamzdyną pateks lietus nuo pastato stogo. Kritulių surinkimo plotas 1,90 ha. 

Tada: 

Metinis kritulių kiekis: 
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Wm = 10 x 683 x 1,9 x 0.9 x 1 = 11 679,3 m3/m. 

Maksimalus paros kritulių kiekis: 

Wd max = 10 x 77 x 1,9 x 0.9 x 1 = 1 316,7 m3/para 

Į lietaus nuotekų vamzdyną pateks lietus nuo teritorijos aplink pastatą bei automobilių stovėjimo 

ir manevravimo aikštelių. Kritulių surinkimo plotas F = 0,4 ha; nuotėkio koeficientas Ψ = 0,9. 

Tada: 

Metinis kritulių kiekis: 

Wm = 10 x 683 x 0,4 x 0,9 x 1 = 2 458,80 m3/m. 

Maksimalus paros kritulių kiekis: 

Wd max = 10 x 77,0 x 0,4 x 0,9 x 1 = 277,20 m3/para 

Paviršinės lietaus nuotekos nuo kietų dangų bus valomos naftos gaudyklėje (planuojamas 

našumas Q=8,0 l/s). Tokį įrenginį sudaro smėlio bei nuosėdų nusodintuvas ir naftos produktų 

separatorius. Smėlio bei nuosėdų nusodintuve nuo lietaus nuotekų atskiriamos įvairios kietosios 

dalelės, o naftos produktų separatoriuje atsiskiria naftos produktai. Duomenys apie planuojamo 

naudoti vandens balansą pateikiami 7.4 lentelėje. 

7.4 lentelė. Planuojamo naudoti vandens balansas 

Vandens tiekimo 

(išgavimo) šaltinis 

Vandens 

naudojimo sritys 

(tikslai) 

Didžiausias 

valandinis 

debitas, m3/h 

Didžiausias 

paros debitas, 

m3/d 

Vidutinis 

metinis 

kiekis, m3 

UAB „Vilniaus 

vandenys“ 

eksploatuojami Vilniaus 

m. vandentiekio tinklai 

Buities reikmėms  4,44 4,72 1722 

Gamybos 

reikmėms  

4,00 8,94 5750 

Iš viso:  8,44 13,66 7472 

6 tekstiniame priede atliktas mišrių komunalinių atliekų apdorojimą planuojamuose MBA 

įrenginiuose apibūdinančių parametrų palyginimas su 2006 m. rugpjūčio mėn. ES 

informaciniame dokumente „Reference Document on the Best Available Techniques for Waste 

Treatments Industries“ (http://aaa.am.lt) pateikiamais nuotekų tvarkymo technologijų 

parametrais, rodo, kad numatomas nuotekų tvarkymas atitinka geriausius aplinkosaugos 

praktikos atvejus ir GPGB. 

 

http://aaa.am.lt/
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7.7 Oro teršalų susidarymas, orientacinis jų kiekis 

Informacija apie vietovę 

Planuojamos ūkinės veiklos vietos aplinkos oro foninis užterštumas buvo nustatytas 

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“ [14]. Planuojamos ūkinės veiklos metu iš stacionarių 

aplinkos oro taršos šaltinių aplinkos oras bus teršiamas specifiniais teršalais, Aplinkos oro 

kokybės tyrimo stotyse, atliekant indikatorinius aplinkos oro kokybės vertinimus bei Aplinkos 

apsaugos agentūrai atliekant oro taršos modeliavimą specifinių teršalų koncentracijos nėra 

nustatomos. 

Aplinkos apsaugos agentūra 2014-06-19 raštu Nr. (2.6)-A4-2496 „Dėl foninio aplinkos oro 

užterštumo duomenų“ informavo, kad nėra priėmusi sprendimų dėl planuojamų ūkinių veiklų, 

kurios būtų 2 km atstumu nuo nagrinėjamo objekto. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 

departamentas 2014-06-12 raštu Nr. (38-18)-VR-1.7-2337 „Dėl foninių koncentracijų“ pateikė 

duomenis apie 2 km spinduliu esamų ir planuojamų įmonių specifinių teršalų išmetimus į 

aplinkos orą. Aplinkos apsaugos agentūros 2014-06-19 rašto Nr. (2.6)-A4-2496 ir Vilniaus 

regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-06-12 rašto Nr. (38-18)-VR-1.7-2337 kopijos 

pateiktos 4 tekstiniame priede. 

Objekte susidarantys aplinkos oro teršalai 

Planuojamos ūkinės veiklos metu aplinkos oras bus teršiamas stacionarių ir mobilių aplinkos oro 

taršos šaltinių (a.t.š.). Per stacionarius a.t.š. oras bus teršiamas atliekų apdorojimo metu 

susidarančiais teršalais. Atliekų apdorojimo metu susidaro amoniakas, lakūs organiniai junginiai, 

kvapai. Mobilūs taršos šaltiniai - tai transporto priemonės važinėjančios įmonės teritorijoje. 

Įmonės teritorijoje sunkvežimiai atveš komunalines atliekas, išveš antrines žaliavas, kietąjį 

atgautąjį kurą, inertines atliekas. Degant kurui automobilių varikliuose išmetamas anglies 

monoksidas, azoto oksidai, kietosios dalelės, lakūs organiniai junginiai, sieros dioksidas. 

Atliekų apdorojimas 

Atliekų apdorojimo (biodžiovinimo) metu susidarys amoniaku, lakiais organiniais junginiais 

(LOJ), kietosiomis dalelėmis užterštas oras, kuris nukreipiamas į valymo įrenginius – biofiltrus 

(a.t.š. 601, 602). Kietosios daleles biofiltruose išvalomos 100 %, kitų teršalų numatomos 

koncentracijos: amoniakas – ≤10 mg/Nm3; lakūs organiniai junginiai – ≤50 mg/m3. Biofiltrų 

emisijos faktoriai pateikti remiantis atliekų tvarkymo įrenginių gamintojų ir analogiškų įrenginių 

operatorių duomenimis. Biofiltrų išmetami teršalų kiekiai pateikiami 7.5 lentelėje. 

Lyginant su 2012 m. teikta mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybos ir eksploatacijos 

informacija atrankai dėl PAV vadovaujantis sukonkretintais techniniais sprendiniais (biofiltruose 

valomų dujų kiekis) yra patikslintas biofiltrų išmetamų teršalų momentiniai ir metiniai kiekiai. 
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7.5 lentelė. Biofiltrų išmetami teršalų kiekiai 

Teršalo 

pavadinimas 

Išmetamų 

dujų kiekis 

Nm3/s 

Darbo laikas, 

val./metus 

Teršalo 

koncentracija g/s t/metus 

Amoniakas 75 8760 ≤10 mg/Nm3 0,750 23,652 

LOJ ≤50 mg/m3 3,750 118,260 

Iš viso: 141,912 

Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys ir išmetami teršalai pateikti 7.6 ir 7.7 lentelėse.  
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7.6 lentelė. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Įrenginio pavadinimas Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai 
 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 

paėmimo (matavimo) vietoje 

Teršalų 

išmetimo 

trukmė, 

val./m. 
pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m išmetimo 

angos 

matmenys, m 

srauto 

greitis, m/s 

temperatūra, ºC tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 3‘ 4 5 6 7 8 9 

X Y 

Biofiltras 601* 

574068,2 6059606 

12 - - 0 37,5 8760 
574068,2 6059632 

574097,4 6059632 

574097,5 6059606 

Biofiltras 602* 

574068,2 6059565 

12 - - 0 37,5 8760 
574068,3 6059592 

574097,5 6059592 

574097,5 6059565 
* - biofiltriai plotiniai a.t.š.. Pateiktos a.t.š. kampų koordinatės. 
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7.7 lentelė. Tarša į aplinkos orą 

Įrenginio pavadinimas Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai 

Veiklos 

rūšis 

Cecho ar kt. 

pavadinimas, 

gamybos rūšies 

pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vienkartinis dydis meti-

nė, t/m. 

vienkartinis 

dydis 

meti-

nė t/m. 
vnt.4 vidut. maks. 

vnt.4 maks.  

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

091009 Biodžiovinimas 

Biofiltras 601 Amoniakas 134 - - - - g/s 0,375 11,826 

LOJ 308 - - - - g/s 1,875 59,130 

Biofiltras 602 Amoniakas 134 - - - - g/s 0,375 11,826 

LOJ 308 - - - - g/s 1,875 59,130 

          
  

 
- Iš viso: 141,912 
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Mobilūs a.t.š. 

Įmonės teritorijoje sunkvežimiai atveš komunalines atliekas, išveš antrines žaliavas, kietąjį 

atgautąjį kurą, inertines atliekas. Planuojami transporto srautai nurodyti 7.9 skyriuje. Viena 

transporto priemonė įmonės teritorijoje vidutiniškai nuvažiuos 527 m. Per metus įmonės 

teritorijoje bus sunaudojama apie 9,36 t dyzelino. 7.10 lentelėje pateikti į aplinkos orą išmetamų 

teršalų kiekiai paskaičiuoti pagal LR aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr.125 

patvirtintą “Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, 

vertinimo metodiką” [16]. 

7.8 lentelė. Mobilūs taršos šaltiniai ir jų tarša 

Pavadinimas Kiekis, 

vnt. 

Sunaudojamo 

kuro kiekis, 

t/metus 

Į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis, t/metus 

CO NOx LOJ SO2 Kietosios dalelės 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Automobiliai, naudojantys: 

dyzeliną N/D 9,36 1,936 0,311 0,555 0,009 0,034 

Aplinkos oro užterštumo prognozė 

Teršalų ribinės koncentracijos aplinkos ore 

Objekto veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės nustatytos 

pagal LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 

D1-329/V-469 „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“ pateiktos 7.9 lentelėje. 

7.9 lentelė. Teršalų ribinės koncentracijos  

Teršalo pavadinimas Užterštumo lygio ribinės vertės, [mg/m3] 

½ valandos paros metų 

Amoniakas 0,21 0,041 - 

Lakūs organiniai junginiai 52 - – 

1 Remiantis [17] pateikta 2 pastaba ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimui taikoma pusės valandos ribinė vertė. 
2 LR aplinkos ministerijos 2000 m. balandžio 20 d. rašte Nr. 60-05-1655 „Dėl lakiųjų organinių junginių (LOJ) normavimo, apskaitos 
ir jų išmetamo kiekio mažinimo galimybių" pateikta momentinė ribinė vertė [19]. 

Programinė teršalų sklaidos modeliavimo įranga 

Teršalų sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD View”, 

AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai 

aplinkoje simuliuoti.  

LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 

patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių 

pasirinkimo rekomendacijose“ [20] AERMOD modelis yra rekomenduojamas teršalų sklaidai 

modeliuoti.  
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Duomenys aplinkos oro teršalų sklaidai modeliuoti 

Teršalų sklaidos modeliavimo įvesties parametrai. Teršalų sklaidos modeliavimui naudoti 

7.5, 7.6 lentelėse pateikti taršos šaltinių duomenys.  

Aplinkos oro taršos modelio išrinkimas. ISC-AERMOD View programoje galimas 

pasirinkimas tarp kelių modelių, konkrečiai šiam darbui parinktas AERMOD modelis. 

Rezultatų vidurkinis laiko intervalas. Rezultatų vidurkinio laiko intervalas yra itin svarbus 

parametras, darantis didelę įtaką galutiniams modeliavimo rezultatams.  

Rezultatų vidurkinio laiko intervalas yra laiko tarpas, kurio metu teršalo koncentracijų svyravimai 

suniveliuojami išvedant vieną vidutinę koncentracijos reikšmę konkrečioje laiko atkarpoje. 

Atliekant modeliavimą AERMOD modeliu naudojami itin detalūs meteorologiniai duomenys - 

devynių meteorologinių parametrų reikšmės nurodomos kiekvienai metų valandai. Remiantis 

šiais duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias koncentracijas pažemio 

sluoksnyje (t.y. gaunama 8.760 reikšmių paprastais arba 8.784 reikšmės keliamaisiais metais). 

Parinkus bet kokią vidurkinio laiko atkarpą modelis susumuoja į jį patenkančias vidutines 

valandines koncentracijas ir padalina gautą rezultatą iš valandų skaičiaus tame intervale. Taip 

gaunama vidutinė teršalo pažemio koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai leidžia 

nustatyti vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet kurią metų valandą, bet ir, pavyzdžiui, 

pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat ir visų metų vidutinę koncentraciją. 

Kaip jau minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas smarkiai įtakoja galutinį rezultatą: kuo 

parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja 

koncentracijų pikai) ir absoliuti koncentracijos reikšmė mažėja. 

AERMOD modelis leidžia pasirinkti tokius tipinius rezultatų vidurkinio laiko intervalus: 1, 2, 3, 4, 

6, 8, 12 ir 24 valandų; mėnesio ir metų. Taip pat palikta galimybė nurodyti bet kokį kitą dominantį 

laiko intervalą, jeigu yra tokia būtinybė. 

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui konkretaus teršalo vidurkinio laiko 

intervalas parinktas toks pat kaip ir nustatytos ribinės vertės vidurinio laiko intervalas. 

Taršos šaltinių emisijos faktoriai. Taršos šaltinio emisijos faktoriai  yra koeficientai, kurių 

pagalba modelis leidžia įvertinti teršalo emisijos netolygumą laike. Tai koeficientas, kuris yra 

padauginamas su per nurodytą aplinkos oro taršos šaltinį išmetamų teršalų emisijomis, taip 

įvertinant jų netolygumą. Emisijos faktoriai gali kisti nuo 0 iki 1. Kai emisijos faktorius lygus 0, 

emisija iš konkretaus taršos šaltinio taip pat lygi nuliui, kai 0,5 – taršos šaltinis išmeta 50% 

nurodytos emisijos. Kai emisijos faktorius lygus 1, taršos šaltinis išmeta 100% nurodytos 

emisijos. Pavyzdžiui, tuo atveju kai taršos šaltinis dirba tik darbo valandomis (t.y. 8 valandas per 

parą) ir tik darbo dienomis, nelogiška leisti modeliui vertinti šias emisijas taip, tarsi jos truktų visą 

parą ir visą savaitę. Tokiu atveju tikslinga nurodyti emisijų faktorius kiekvienai paros valandai 

(darbo valandoms priskirtinas emisijos faktorius lygus 1, o likusioms valandoms – 0) ir dienai 

(darbo dienoms priskiriamas emisijos faktorius lygus 1, o kitoms – 0).  
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Atliekant nagrinėjamo objekto teršalų sklaidos aplinkos ore matematinį modeliavimą taršos 

šaltinių emisijos faktoriai netaikyti, t.y. vertintas blogiausias situacijos variantas, kai visi aplinkos 

oro taršos šaltiniai veikia ištisus metus, visą parą. 

Receptorių tinklas. Pažemio koncentracijos matematiniuose modeliuose skaičiuojamos tam 

tikruose, iš anksto nustatytuose, taškuose. Šie taškai vadinami receptoriais. Paprastai 

receptoriai apibrėžiami suformuojant tam tikru atstumu vienas nuo kito išdėstytų taškų aibę 

(tinklą). Kuo taškai yra arčiau vienas kito, tuo tikslesni gaunami skaičiavimai (mažėja 

interpoliacijos intervalai tarpinėms koncentracijoms tarp gretimų taškų apskaičiuoti), tačiau ilgėja 

skaičiavimo (modeliavimo) trukmė, todėl modeliuojant ieškomas optimalus sprendimas atstumui 

tarp gretimų taškų parinkti, kad rezultatų tikslumas ir patikimumas būtų įtakojamas kuo mažiau, 

modeliavimo trukmė mažinant iki minimumo.  

Konkrečiu atveju sudarytas poliarinis receptorių tinklas. Tinklo centro koordinatės LKS’94 

koordinačių sistemoje: X= 574082,26; Y= 6059599,85. Tinklo spinduliai išdėstyti kas 10°, iš viso 

36 spinduliai; receptorių tinklo žiedai nuo tinklo centro iki 200 m išdėstyti kas 25 m, nuo 200 m iki 

450 m – kas 50m, nuo 450 m iki 750 m – kas 100 m. Iš viso receptorių tinklą sudaro 16 žiedų, 

576 receptoriai, receptorių tinklo spindulys 0,75 km. Receptorių tinklas pavaizduotas 7.1 pav. 

Teršalų koncentracijos modeliuojant skaičiuojamos 1,5 m aukštyje - laikoma, kad tai aukštis, 

kuriame vidutinio ūgio žmogus įkvėpia oro. 

Reljefas ir statiniai. AERMOD modelis, esant galimybei, leidžia įvertinti vietovės reljefo ir 

statinių įtaką teršalų sklaidai. Reljefo įvertinimui naudojama paprogramė AERMAP, kurios 

pagalba apibūdinamas reljefas ir nustatomos receptorių ar receptorių tinklelių altitudės sklaidos 

modeliui. Konkrečiu atveju naudoti SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission) reljefo 

skaitmeniniai duomenys, tai globalūs (apimantys visą Žemę) reljefo duomenys. Duomenų 

rezoliucija ~90 m.  

Statinių vertinimas konkrečiu atveju neatliekamas. 

Anemometro aukštis. Remiantis „Lakes Environmental“ kompanijos pateiktais duomenimis, jų 

parengtame meteorologinių duomenų pakete nurodytos vėjo kryptys ir stiprumas nustatyti 15 m 

aukštyje virš žemės paviršiaus. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UAB „VAATC“ komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statyba ir eksploatacija              12006-PAV.ATR-1 

(PŪV) žemės sklype, esančiame Jočionių g. 13 Vilniaus m.  
Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo (ATNAUJINTA)           Lapas 67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 pav. Receptorių tinklas 

Procentilis. Procentilio paskirtis – atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. 

Procentiliai būna labai įvairūs ir rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę 

rezultatai yra atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių 

iškraipyti bendrą vaizdą. 

Remiantis LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-

200 patvirtintomis „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo 

modelių pasirinkimo rekomendacijomis“ jeigu modelis neturi galimybės paskaičiuoti pusės 

valandos koncentracijos, gali būti skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris 

lyginamas su pusės valandos ribine verte. Konkrečiu atveju šis būdas taikytas amoniako, kvapų 

ir lakių organinių junginių koncentracijoms.  

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 
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Planuojamos veiklos metu numatomų išmesti teršalų sklaidos aplinkos ore matematinio 

modeliavimo rezultatai pateikti 7.10 lentelėje. 

7.10 lentelė. Sklaidos modeliavimo rezultatai  

Teršalas 
Ribinė vertė 

Cmaks. be 

fono 

Cmaks. be fono/ 

ribinė vertė 
Cmaks. su fonu 

Cmaks. su fonu/ 

ribinė vertė 

vidurkis [μg/m3] [μg/m3] [vnt. dl.] [μg/m3] [vnt. dl.] 

Amoniakas 1/2 valandos 200 176,41 0,88 176,48 0,88 

Lakūs organiniai 
junginiai 

1/2 valandos 5 000 882,06 0,18 884,28 0,18 

Atlikus išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą nevertinant foninės taršos maksimali nustatyta 

amoniako koncentracija sudarė 88 %, lakių organinių junginių 18 % ribinės vertės. Vertinant 

foninę taršą maksimalios teršalų koncentracijos sudarė tiek pat 88 % ir 18 % ribinės vertės, 

atitinkamai. 

Grafiniai teršalų sklaidos matematinio modeliavimo rezultatai pridedami 4 tekstiniame priede.  

7.8 Veiklos sąlygojama dirvožemio tarša ar erozija 

MBA įrenginių statybos metu numatomas laikinas poveikis dirvožemiui. Techninio projekto 

rengimo etape, prieš pradedant statybos darbus numatomas didžiosios, nemažesnio kaip 10 cm 

storio derlingo dirvožemio sluoksnio dalies nustūmimas arba nukasimas ir pervežimas į laikino 

saugojimo vietą. Tolimesniame sklypo įsisavinimo etape nukastas dirvožemis turės būti 

panaudotas teritorijos gerbūvio sutvarkymui. Surinkti mažesnio kaip 10 cm storio dirvožemio 

sluoksnį sunku tikėtis. Pažeistos dirvožemio dangos sutvirtinimui tikslinga numatyti daugiamečių 

žolinių augalų įsėjimą. 

MBA įrenginių eksploatacijos metu veiklos sąlygojama dirvožemio tarša ar erozija 

nenumatoma. Technologiniai įrenginiai veiks uždarose patalpose. 

6 tekstiniame priede atliktas mišrių komunalinių atliekų apdorojimą planuojamuose MBA 

įrenginiuose apibūdinančių parametrų palyginimas su 2006 m. rugpjūčio mėn. ES 

informaciniame dokumente „Reference Document on the Best Available Techniques for Waste 

Treatments Industries“ (http://aaa.am.lt) nurodomomis grunto taršos ribojimo ir vengimo 

nuostatomis, rodo, kad šiuo aspektu planuojama ūkinė veikla atitinka geriausius aplinkosaugos 

praktikos atvejus ir GPGB. 

7.9 Fizikinių (triukšmas, kvapai) ir biologinių teršalų susidarymas, orientacinis jų kiekis 

Fizikinė tarša (triukšmas). 

MBA įrenginių statybos metu trumpalaikis triukšmas bus neišvengiamas. Išskiriami trys 

pagrindiniai statybų etapai, kurių metu statybos aikštelėje labiausiai tikėtinas padidintas triukšmo 

lygis: žemės kasimo darbai, pamatų liejimas, įrenginių montavimas. 

http://aaa.am.lt/
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Darbo laiko ribojimas naktį, išeiginėmis ir šventinėmis dienomis, netriukšmingų įrenginių bei 

laikinų triukšmo izoliacinių priemonių naudojimas, sumažins aplinkai keliamą triukšmą ir 

neviršys nustatytų normų. 

MBA įrenginių eksploatacijos metu pagrindiniai triukšmo šaltiniai ir kiti veiksniai, susiję su 

planuojama ūkine veikla, bus:  

 Stacionarūs triukšmo šaltiniai: iškrovimo baras (technologiniai įrenginiai), smulkinimo 

baras (technologiniai įrenginiai) ir biodžiovinimo baras su dvejais biofiltrais 

(technologiniai įrenginiai); 

 Kelių juostos su transporto srautais: transporto tipas (sunkvežimiai) ir vidutinis greitis; 

 Akustinio triukšmo barjerai, t.y. pastatų aukštingumas ir esamas vertinamos teritorijos 

reljefas sudarytas pagal 2012 m. UAB “Inžineriniai tyrinėjimai“ atliktą inžinerinį-

topografinį planą M1:500; 

 Teritorijos, kuriai modeliuojama triukšmo sklaida, ribos (GIS sluoksnis). 
 

Komunalinės atliekos bus transportuojamos atliekų surinkimo mašinomis. Duomenys apie 

planuojamus automobilių transporto srautus į/iš planuojamus MBA įrenginius pateikiami        

7.11 lentelėje. 

7.11 lentelė. Duomenys apie planuojamus automobilių transporto srautus į/iš planuojamus 

MBA įrenginius per dieną 

Atliekų srautai 
Bendras 

svoris, t 

Vienu automobiliu 

pervežamas vidutinis 

atliekų svoris, t 

Transporto 

kiekis, vnt. 
Prielaidų pagrindimas 

Mišrios 
komunalinės 
atliekos 

840 10 84 

Vidutinis vienu automobiliu atvežamas 
svoris (Kazokiškių sąvartynas, 2011 m. 
-2012 m. I pusmetis) 

SRF 450 17 26 

Vidutinis vienu automobiliu atvežamas 
svoris iš perkrovimo stoties (Kazokiškių 
sąvartynas, 2011 m. -2012 m. I 
pusmetis) 

Antrinės 
žaliavos 

150 10 15 
Vidutinis vienu automobiliu atvežamas 
svoris (Kazokiškių sąvartynas, 2011 m. 
-2012 m. I pusmetis) 

Inertinės 
atliekos, kitos 
atliekos į 
sąvartyną 

160 10 16 

Vidutinis vienu automobiliu atvežamas 
svoris (Kazokiškių sąvartynas, 2011 m. 
-2012 m. I pusmetis) 

VISO: 141  

Siekiant išvengti sunkiojo transporto judėjimo centrinėmis miesto gatvėmis, numatoma 

reglamentuoti transporto atliekas vežančio autotransporto judėjimą miesto aplinkkeliais. 

Transporto eismo organizavimo principinė schema planuojamų statyti MBA įrenginių sklype 

pateikiama 6 grafiniame priede – Komunalinių atliekų apdorojimo MBA įrenginių sklypo 

principinė schema 
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Triukšmo lygio vertinimas. Planuojamos ūkinės veiklos keliamo triukšmo lygiai buvo įvertinti 

vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" (Žin., 2011, Nr.75-

3638), kuri įsigaliojo 2011 m. lapkričio 1 d. nuostatomis ir ribiniais dydžiais. Leidžiami triukšmo 

ribiniai dydžiai, pagal HN 33:2011 pateikiami 7.12 lentelėje. 

7.12 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties 

pastatų aplinkoje 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

Triukšmo 

ribiniai 

dydžiai 

Ekvivalentinis 

garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalus 

garso lygis, 

dB(A) 

Paros 

laikas, 

val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami 

aplinkos triukšmo kartografavimo 

rezultatams įvertinti 

Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos 65 70 6-18 

65 65 60 55 Vakaro 60 65 18-22 

Nakties 55 60 22-6 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamo triukšmo 

Triukšmo 

ribiniai 

dydžiai 

Ekvivalentinis 

garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalus 

garso lygis, 

dB(A) 

Paros 

laikas, 

val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami 

aplinkos triukšmo kartografavimo 

rezultatams įvertinti 

Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos 55 60 6-18 

55 55 50 45 Vakaro 50 55 18-22 

Nakties 45 50 22-6 

Pagal atlikto ir 5 tekstiniame priede pateikiamo akustinio triukšmo sklaidos modeliavimo 

rezultatus nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos metu ekvivalentinis triukšmo lygis už 

sklypo ribų neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių dienos (Ldiena), vakaro 

(Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) metu taikomų gyvenamajai teritorijai (vertinant stacionarių šaltinių 

triukšmą) pagal HN33:2011 2 lentelės 2 punktą. Ties artimiausia gyvenamąja aplinka esančia už 

900 m rytų kryptimi, prognozuojamas ekvivalentinis triukšmo lygis nuo stacionarių triukšmo 

šaltinių dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) metu sudarys mažiau nei 30 dBA. 

Gyvenamoji aplinka į viršnorminio triukšmo zona nepatenka. 

Atlikus PŪV akustinio triukšmo sklaidos modeliavimą planuojamiems transporto srautams 

nustatyta, kad didžiausias leidžiamas triukšmo ribinis dydis susidarys dienos metu (Ldiena). 

Teritorijos viduje didžiausias triukšmo lygis sieks apie 70 dBA, kuris susidarys dienos metu 

(Ldiena) ties įvažiuojančio ir išvažiuojančio transporto svarstyklėmis, bei atliekų transportavimo 
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kelyje iki iškrovimo pastato. Už teritorijos ribų esamuose keliuose, ties važiuojamąja eismo 

juosta ekvivalentinis triukšmo lygis sieks apie 64 dBA. Ties artimiausia gyvenamąja aplinka 

esančia už 900 m rytų kryptimi, prognozuojamas ekvivalentinis triukšmo lygis nuo planuojamų 

transporto srautų dienos (Ldiena) metu sudarys apie 45 dBA. Gyvenamoji aplinka į viršnorminio 

triukšmo zona nepatenka. 

Akustinio triukšmo sklaidos schemos pateiktos 5 tekstinio priedo  grafiniame priede. 

Apibendrinant galima teigti, kad įmonės planuojamos veiklos generuojamas triukšmas neviršija 

ribinių triukšmo verčių artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje, nevertinant kitų gretimų įmonių ir 

kito autotransporto keliamo triukšmo. Pagrindinis triukšmo šaltinis artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje yra esamas autotransporto eismas. Planuojami komunalinių atliekų MBA įrenginiai 

bus vietinės reikšmės triukšmo šaltinis, nes pagrindinė įrenginio technologinė įranga bus 

sumontuota patalpose. Naujai statomam įrenginiui bus naudojamos patikrintos, modernios ir 

efektyvios triukšmą mažinančios priemonės, kurios leis įrenginio technologinės įrangos keliamą 

triukšmą maksimaliai sumažinti ir neviršyti nustatytų leistinų triukšmo verčių. 

Kvapai  

Pažymėtina, kad kvapai pastaruoju metu yra labiausiai visuomenės pastebima tarša. Remiantis 

literatūriniais duomenimis galima teigti, kad maždaug apie 50% gyventojų skundų sudaro 

nusiskundimai maloniais arba nemaloniais kvapais. 

Kvapios cheminės medžiagos dažniausiai yra lakios ir pasižymi tam tikru poliariškumo laipsniu. 

Paprastai kvapas susidaro iš daugelio cheminių medžiagų mišinio. Cheminės medžiagos, kurios 

turi kvapą vadinamos odorantais. 

Atliekų apdorojimo (biodžiovinimo) metu susidarys oras turintis kvapių medžiagų, kuris 

nukreipiamas į valymo įrenginius – biofiltrus (a.t.š. 601, 602). Iš biofiltrų išmetamame ore 

numatoma kvapų koncentracija: ≤300 KV/m3, t.y. kvapo vienetų kubiniam metre (angl. OUE/m3). 

Biofiltrų emisijos faktoriai pateikti remiantis atliekų tvarkymo įrenginių gamintojų ir analogiškų 

įrenginių operatorių duomenimis.  

Remiantis Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 

gyvenamosios aplinkos ore“ [21] didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė 

gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). 

Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD View”, 

AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai 

aplinkoje simuliuoti. Duomenys kvapų sklaidai modeliuoti naudoti analogiški kaip ir aplinkos oro 

teršalų modeliavime: žiūr. 7.7 skyrių. 

Planuojamos veiklos metu susidarysiančių kvapų sklaidos aplinkos ore matematinio 

modeliavimo rezultatai pateikti 7.13 lentelėje. 
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7.13 lentelė. Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai  

Veiksnys 
Ribinė vertė Cmaks. be fono Cmaks. be fono/ ribinė vertė 

vidurkis [μg/m3] [μg/m3] [vnt. dl.] 

Kvapai 1 valandos 8 OUE/m3 2,64 0,33 

Biofiltrų išmetamų kvapų maksimali nustatyta koncentracija sudarė 33 % ribinės vertės.  

Grafiniai kvapų sklaidos matematinio modeliavimo rezultatai pridedami 4 tekstiniame priede.  

Biologinė tarša.  

Eksploatuojant MBA įrenginius komunalinių atliekų iškrovimas bei laikinas saugojimas, 

mechaninis ir biologinis apdorojimas vyks uždarose patalpose. Bioskaidžios komunalinės 

atliekos bus apdorojamos aerobiniu būdu. Aerobinio atliekų apdorojimo specifika yra ta, kad 

proceso metu laisvo deguonies prisotintoje aplinkoje vyksta aerobinių bakterijų sąlygojamas 

biologinis procesas, kurio metu susidaranti 40-45 oC temperatūra sunaikina pavojingus 

patogeninius mikroorganizmus. 

Biologinio apdorojimo metu išsiskiriančios dujos bus valomos oro valymo įrenginiuose 

(biofiltruose), tokiu būdu eliminuojant blogų kvapų sklaidą.  

Atsižvelgiant į atlikto aerobinio proceso apibūdinimą, darytina išvada, kad dėl MBA įrenginių 

veiklos, biologinė tarša nenumatoma. 
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8 INFORMACIJA APIE NUMATOMAS POVEIKIO SUMAŽINIMO PRIEMONES 

8.1 Priemonės, numatomos neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui sumažinti ar 

kompensuoti 

Bendruoju atveju planuojamų MBA įrenginių statyba ir eksploatacija atitinka vieną iš pagrindinių 

Lietuvos ir Europos Bendrijos energetikos politikos tikslų - energijos gamybą iš vietinių ir 

atsinaujinančių energijos išteklių. Planuojama ūkinė veikla leis taupyti gamtinius išteklius, 

mažinti aplinkos oro tarša šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis. 

Planuojamų MBA įrenginių neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti numatoma naudoti 

įrenginius ir technologijas maksimaliai atitinkančias LR teisės aktų aplinkos apsaugos, 

sveikatos apsaugos ir darbo saugos reikalavimus bei parametrus, apibūdinamus atliekų 

apdorojimo technologijų aprašyme, pateiktame 2006 m. rugpjūčio mėn. ES 

informaciniame dokumente "Reference Document on the Best Available Techniques for 

Waste Treatments Industries" (GPGB; žiūr. 6 tekstinį priedą). 

Tinkamiausia priemonė planuojamos ūkinės veiklos neigiamo poveikio aplinkai prevencijai 

vykdyti – efektyviai veikianti aplinkos monitoringo sistema. 

8.2 Planuojamos ūkinės veiklos aplinkos monitoringo sistema 

Siekiant užtikrinti sveiką ir švarią aplinką bei išsaugoti Lietuvos Respublikai būdingą biologinę 

įvairovę, ekologines sistemas ir kraštovaizdį Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

(Nr. I-2223; Žin., 1992, Nr. 5-75; su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), juridinius ir fizinius 

asmenis įpareigoja saugoti aplinką nuo fizinio, cheminio, biologinio bei kitokio neigiamo poveikio, 

atsirandančio naudojant gamtos išteklius ar vykdant ūkinę veiklą. Tolimesni ūkio subjekto 

veiksmai, atliekant galimo poveikio aplinkai stebėseną (monitoringą) reglamentuojami Lietuvos 

Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo (Nr. VIII-529; Žin., 1997, Nr. 112 – 2824; su 

vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Nr. VIII-474; Žin., 

1997, Nr. 104-2615; su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos žemės 

gelmių įstatymo (Nr. IX-243; Žin., 2001, Nr. 35-1164; su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 

reikalavimais bei LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 652 patvirtintais 

Valstybinės aplinkos laboratorinės kontrolės nuostatais (Žin., 2004, Nr. 4 – 76). 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1- 546 patvirtintais 

„Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais“ (Žin., 2009, Nr. 133-4837), planuojami MBA 

įrenginiai atitiks ūkio subjektų, kurie privalo vykdyti ūkio subjektų aplinkos monitoringą, kriterijus. 

Įmonė, eksploatuojanti MBA įrenginius, privalės pagal nustatyta tvarka parengtą ir AM Vilniaus 

regiono aplinkos apsaugos departamento patvirtintą programą vykdyti ūkio subjektų taršos 

šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringą. 
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6 tekstiniame priede atliktas mišrių komunalinių atliekų apdorojimą planuojamuose MBA 

įrenginiuose apibūdinančių parametrų palyginimas su 2006 m. rugpjūčio mėn. ES 

informaciniame dokumente „Reference Document on the Best Available Techniques for Waste 

Treatments Industries“ (http://aaa.am.lt) nurodomomis monitoringo ir kontrolės priemonėmis, 

rodo, kad aplinkos būklės stebėsenos priemonių aspektu planuojama ūkinė veikla atitinka 

geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus ir GPGB. 

http://aaa.am.lt/
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9 KITA INFORMACIJA 

9.1 Galimas visuomenės nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla 

Vertinant numatomo projekto PAV procedūras pilnai tikėtinas tiek Lietuvos, tiek pasaulinėje 

praktikoje dažnai pasitaikantis reiškinys - negatyvus vietos bendruomenės atstovų požiūris į 

planuojamą ūkinę veiklą, neproporcinga ir neadekvati gyventojų reakcija planuojamo įrenginio 

vietos parinkimui ir atliekamam veiklos poveikio aplinkai vertinimui ar teritorijos planavimui. Tai 

vadinamojo NIMBY (angl. klb. „Not In My Back Yard“) sindromo bendruomenėje pasireiškimas, 

kas reiškia, kad planuojama ūkinė veikla priimtina visur, „tik ne mano kaimynystėje“.  

Atsižvelgiant į tai, ir, įvertinus asociacijos „Lazdynų bendruomenės savivaldija“ pastangas 

teisminiu keliu ginčyti projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: 

mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatavimas“ 

įgyvendimo A. Panerių rajone veiksmus (žiūr. 8 tekstinį priedą), reikia tikėtis, kad vietos 

gyventojų priešinimosi numatomos veiklos planavimui, nebus išvengta ir tolimesniuose 

projekto įgyvendinimo etapuose. Tačiau manytina, kad PAV dokumentų rengėjai, įvertinę 

sklypo gamtinės aplinkos sąlygas, turi pakankamai objektyvių argumentų suinteresuotai 

visuomenei įrodyti, jog pasirinktas sklypas tiek teritoriniu, tiek aplinkosauginiu požiūriu yra 

tinkamas planuojamai ūkinei veiklai vystyti. 

9.2 Veiklos įtaka vietovės darbo rinkai 

Planuojama ūkinė veikla žymesnės įtakos vietovės darbo rinkai neturės. 

9.3 Veiklos įtaka vietovės gyventojų demografijai 

Planuojama ūkinė veikla įtakos vietovės gyventojų demografijai neturės. 

9.4 Veiklos įtaka gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės 

sveikatai 

Planuojamos ūkinės veiklos sklypui artimiausi yra: Grigiškių miestas (seniūnija; nuo 1999 m. 

gruodžio 21 d. miestas su seniūnija priskirtas Vilniaus miesto savivaldybei; 2001 m. – 11 448; 

2010 m. – 11 354 gyventojai) - už 2,7 – 2,9 km pietvakarių kryptimi; ir Vilniaus miesto 

mikrorajonas - Lazdynai (seniūnija; 32 000 - gyventojų) - už 3,5 – 3,75 km šiaurryčių kryptimi. 

Artimiausia gyvenamoji aplinka – Jočionių ir Neskučių gatvės nuo planuojamos ūkinės veiklos 

sklypo yra už 1,0 – 1,4 km į pietryčius, Neries slėnyje (2 grafinis priedas - PŪV sklypo apžvalginė 

schema). 



 
 

 
 

 

UAB „VAATC“ komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statyba ir eksploatacija              12006-PAV.ATR-1 

(PŪV) žemės sklype, esančiame Jočionių g. 13 Vilniaus m.  
Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo (ATNAUJINTA)           Lapas 76 

 
 

Prognozuojama, kad planuojamų pastatyti ir eksploatuoti MBA įrenginių neigiamo viršnorminio 

poveikio zona bus apribota sklypo ribomis, už kurių aplinkos tarša neviršija gyvenamosios 

aplinkos taršos ribinių verčių.  

Objektas, kuriame numatoma PŪV, bus saugomas ištisą parą. Tiesioginio privažiavimo į objektą 

keliai nekerta gyvenamųjų teritorijų. Neigiamas poveikis gyventojų saugai nenumatomas.  

Planuojama veikla už MBA įrenginių sklypo ribų neviršys gyvenamosios aplinkos taršos 

ribinių verčių, todėl poveikis artimiausių gyventojų sveikatai, esančių gana toli nuo 

sklypo ribų, nenumatomas. 

9.5 Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) svarstomos techninės, technologinės, 

vietos ir poveikį aplinkai mažinančių priemonių alternatyvos 

Pradiniame projekto įgyvendinimo etape svarstytos aštuonios teritorinės alternatyvos 

(žiūr. 1.1 poskyrį „Bendra informacija apie projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtra“). 

9.6 Informacija apie galimą planuojamos ūkinės veiklos tarpvalstybinį poveikį 

Planuojama ūkinė veikla tarpvalstybinio poveikio neturės. 

9.7 Galima veiklos sąveika su kita planuojama ūkine veikla 

Naujų MBA įrenginių įdiegimas optimizuos Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos 

veiklą.  

9.8 Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos poveikio reikšmingumo 

Natura 2000 teritorijoms išvada (jeigu tokia išvada buvo reikalinga) 

Išvada nereikalinga. 
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