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 ĮVADAS 

Planuojama ūkinė veikla – Kantvainių k., Klaipėdos r. sav., bendrai 28,5 ha smėlio ir žvyro karjero išteklių dalies 
naudojimas. Per metus iš karjero planuojama iškasti iki 50 tūkst. m3 (~85 tūkst. t) išteklių. Planuojamuose eksploatuoti 
sklypuose bus vykdoma tik kasyba ir pagal poreikį sijojimas (žaliavos išskirstymas į frakcijas). Karjero eksploatacija bus 
vykdoma šiltuoju metų periodu, penkias dienas per savaitę (pirmadienis – penktadienis), ~173 dienas per metus. Darbas 
vykdomas viena pamaina nuo 8 val. iki 17 val.. 

Karjerų kasyba bus vykdoma dviejuose atskiruose plotuose. Planuojami naudoti plotai būtų įsisavinami paeiliui 
(atskirai), viename plote baigus išteklių eksploatavimą, kasyba persikeltų į kitą (plotų įsisavinimo eiliškumas bus 
numatytas telkinio naudojimo plano rengimo metu sudarant kalendorinius kasybos planus). 

Vertinimo tikslas – įvertinti smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo Kantvainuose, Klaipėdos r. sav. 
teritorijoje, oro taršos poveikį aplinkai, bei numatyti kompensacines priemones, jei planuojama veikla tokių reikalauja. 

1 Oro tarša 

 Oro taršos šaltiniai planuojamoje teritorijoje 

Pagrindiniai oro taršos šaltiniai nagrinėjamoje teritorijoje bus mechanizmai su vidaus degimo varikliais, dirbsiantys 
karjero teritorijoje (atliksiantys kasimo ir krovos darbus), bei darbuotojų ir klientų generuojami lengvojo ir sunkiojo 
transporto srautai. 

Kasant ir apdorojant drėgną žaliavą paprastai netaikoma jokia taršos mažinimo priemonė, nes žaliavos drėgnumui 
esant daugiau nei 1,3 %, išmetamų teršalų (kietųjų dalelių) kiekis būna gerokai sumažėjęs nuo 78 iki 96 procentų1. Šiuo 
konkrečiu atveju, kasamos, bei apdorojamos smėlio ir žvyro žaliavos drėgnumas lauko sąlygomis sudarys daugiau negu 
1,3 %, kadangi apatinė naudingojo klodo dalis yra apvandenintame sluoksnyje, todėl žaliavos nudulkėjimas 
nenumatomas. 

Privažiavimo kelias iki smėlio ir žvyro telkinio yra su žvyro danga, tačiau užsakovas pagal poreikį (sausomis 
dienomis) planuoja laistyti privažiavimo kelią vandeniu, siekiant prevenciškai užkardyti galimą dulkėjimą nuo jų. 

 

1 pav. Analizuojamos teritorijos situacijos schema 

 
1 EMEP 2019 2.A.5.a Quarrying and mining of minerals other than coal 
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 Teršalų emisijų į aplinkos orą kiekiai 

1.2.1 Kietųjų dalelių išsiskyrimas atliekant kasimo ir krovos darbus 

Dulkėtumo tarša planuojamoje teritorijoje ir aplink jas nenumatoma, kadangi iškasta naudingoji žaliava turi savo 
drėgnumo koeficientą, todėl ji nėra dulki. Nors šių procesų metu kietosios dalelės į aplinką neišsiskirs dėl per didelio 
žaliavos drėgnio, per mažo vykdomų procesų aukščio nuo žemės lygio ir per mažo vėjo greičio karjero dauboje, tačiau 
vertinime buvo vadovautasi „blogiausio scenarijaus“ principu, įvertinant kietųjų dalelių išsiskyrimą kasybos, apdorojimo 
ir krovos procesų metu, laikantis galimo dulkėjimo prielaidos. Karjere per metus numatoma iškasti ir apdoroti ~85 tūkst. 
t žaliavos. 

Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA emission inventory guidebook 2019 
(įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 
apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). Quarrying and mining of minerals 
other than coal 2019. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier 2, 
paremtą teršalų kiekio apskaičiavimą pagal kasamos produkcijos kiekį. 

Skaičiuojama pagal formulę: 

E=AR*EF*1000/t; 
 E – momentinė emisija, g/s; 

 AR – kraunamos ar apdorojamos produkcijos kiekis, t (85 tūkst. t/metus); 

 EF – atitinkamo teršalo emisijos faktorius, kg/t; 

 t – darbo laikas paroje, s (8 val.). 

1. lentelė. Emisijų faktoriai EF 
Taršos šaltinis KD10 kg/t KD2,5 kg/t 

Smėlio/žvyro kasyba 0,000023 0,0000065 
Smėlio/žvyro krova į sijotuvą 0,000023 0,0000065 

Smėlio/žvyro sijojimas 0,00037 0,000025 

Prasijoto smėlio/žvyro frakcijų krova į sąvartas 0,000023 0,0000065 
Smėlio/žvyro krova į sunkvežimius 0,000023 0,0000065 

2. lentelė. Išmetami momentiniai ir metiniai teršalų kiekiai į aplinkos orą 

Taršos šaltinis 
KD10 KD2,5 

g/s t/m g/s t/m 

Smėlio/žvyro kasyba 0,00039 0,002 0,00011 0,0006 

Smėlio/žvyro krova į sijotuvą 0,00039 0,002 0,00011 0,0006 

Smėlio/žvyro sijojimas 0,00631 0,0315 0,00043 0,0021 

Prasijoto smėlio/žvyro frakcijų krova į sąvartas 0,00039 0,002 0,00011 0,0006 

Smėlio/žvyro krova į sunkvežimius 0,00039 0,002 0,00011 0,0006 

Viso 0,00787 0,0395 0,00087 0,0045 

Momentinė ir metinė tarša apskaičiuota priimant, kad smėlio/žvyro kasyba vyksta 8 val. paroje, 173 dienas 
metuose. 

Vadovaujantis „blogiausio scenarijaus“ principu modeliavimo metu priimta, kad tarša generuojama 24 val. 
per parą, 365 dienas metuose. 

 

1.2.2 Teršalų kiekiai išsiskiriantys iš ūkio technikos 

Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA emission inventory guidebook 2019 
(įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 
apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.4 Non road mobile machinery 
2019. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier 3, paremtą teršalų 
kiekio apskaičiavimu atsižvelgiant į įrenginio galią. 
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Smėlio/žvyro telkinio eksploatacijai bus naudojamas krautuvas, ekskavatorius, buldozeris ir sijotuvas. 

Skaičiuojama pagal formulę: 

E=N*h*P*EF 

 E – momentinė emisija, g/s; 

 N – įrenginių skaičius; 

 h – mechanizmų darbo laikas paroje (priimta 8 val.);  

 P – variklio galia kW; 

 EF – bazinis emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kWh; 

3. Lentelė. Emisijų faktoriai EF 

Taršos šaltinis 
Kuro 

tipas 

Galia, 

kW 

CO, 

g/kWh 

NOx, 

g/kWh 

LOJ, 

g/kWh 
KD, g/kWh 

Krautuvas Komatsu WA380-8 Dyzelis 143 1,5 0,4 0,13 0,015 

Ekskavatorius Komatsu PC210 Dyzelis 123 1,5 0,4 0,13 0,015 

Sijotuvas Kleemann MS 14Z Dyzelis 75 1,5 0,4 0,13 0,015 

Buldozeris Komatsu D51EX-24 Dyzelis 99 1,5 0,4 0,13 0,015 

4. Lentelė. Išmetami momentiniai teršalų kiekiai į aplinkos orą 

Taršos šaltinis CO, g/s LOJ, g/s NOx, g/s KD, g/s 

Krautuvas Komatsu WA380-8 0,0596 0,0052 0,0159 0,0006 

Ekskavatorius Komatsu PC210 0,0513 0,0044 0,0137 0,0005 

Sijotuvas Kleemann MS 14Z 0,0313 0,0027 0,0083 0,0003 

Buldozeris Komatsu D51EX-24 0,0413 0,0036 0,0110 0,0004 

Viso 0,1835 0,0159 0,0489 0,0018 

Momentinė tarša apskaičiuota priimant, kad ūkio technika dirba 8 val. paroje, 173 dienas metuose. 
Vadovaujantis „blogiausio scenarijaus“ principu modeliavimo metu priimta, kad visa ūkio technika dirba 

kartu 24 val. per parą, 365 dienas metuose. 
 

5. Lentelė. Išmetami metiniai teršalų kiekiai į aplinkos orą 

Taršos šaltinis CO, t/metus NOx, t/metus LOJ, t/metus KD, t/metus 

Krautuvas Volvo L150H 0,378 0,101 0,033 0,004 
Ekskavatorius Komatsu PC210 0,325 0,087 0,028 0,003 
Sijotuvas Kleemann MS 14Z 0,198 0,053 0,017 0,002 

Buldozeris Komatsu D51EX-24 0,261 0,070 0,023 0,003 
Viso 1,162 0,311 0,101 0,012 

Metinė tarša apskaičiuota priimant, kad ūkio technika dirba 8 val. paroje, 173 d. metuose. 
 

1.2.3 Teršalų kiekiai išsiskiriantys iš transporto 

Iš automobilių transporto išsiskiriančių teršalų kiekiai priklausys nuo planuojamos ūkinės veiklos generuojamo 
(pritraukiamo) automobilių eismo intensyvumo į įmonės teritoriją ir automobilių darbo pačioje teritorijoje. Iš viso 
transportavimo reikmėms darbo dienos metu karjeras generuos iki 52 sunkvežimių reisų (26 sunkvežimių reisai pirmyn 
ir atgal) ir 30 lengvųjų automobilių (darbuotojai ir klientai, 15 automobilių pirmyn ir atgal), maksimali vienos transporto 
priemonės rida nagrinėjamoje teritorijoje ir jos gretimybėje sudarys apie 5,4 km. 

Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA emission inventory guidebook 2019 
(įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 
apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.3.b.i-iv Road transport 2019. 
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Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier 1, paremtą teršalų kiekio 
apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas. 

Skaičiuojama pagal formulę: 

E=KSvid*EFi/t; 

 E – momentinė emisija, g/s; 

 KSvid – vidutinės kuro sąnaudos, g/km; 

 EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro; 

 t – mechanizmų darbo laikas paroje, s (lengvasis ir sunkusis transportas – 8 val.). 

6. lentelė. Emisijų faktoriai EF 

Taršos šaltinis Kuro tipas Kuro sąnaudos, g/km CO, g/kg NOx, g/kg LOJ, g/kg KD, g/kg 

Sunkusis transportas Dyzelinis 240 7,58 33,37 1,92 0,94 

Lengvasis transportas 

Dyzelinas 60 3,33 12,96 0,70 1,10 

Benzinas 70 84,7 8,73 10,05 0,03 

Dujos 57,5 84,7 15,20 13,64 0 

7. Lentelė. Kuro sąnaudų skaičiavimas pagal transporto tipą 

Transporto 

tipas 

Transporto 

priemonių 

skaičius per 

dieną, vnt. 

Kuro tipas 

Transporto 

priemonių 

skaičius 

pagal kuro 

tipą2 

Vienos 

transporto 

priemonės 

nuvažiuotas 

atstumas L, 

km 

Visų 

transporto 

priemonių 

nuvažiuotas 

atstumas  

Lsum, km 

Vidutinės 

kuro 

sąnaudos 

KSvid, g/km 

Kuro 

sąnaudos, 

kg/d 

Sunkusis 52 Dyzelinas 52 5,4 280,80 240 67,39 

Lengvasis 30 
Dyzelinas 21 5,4 113,40 60 6,80 
Benzinas 7 5,4 38,88 70 2,72 

Dujos 2 5,4 9,72 57,5 0,56 

 

8. lentelė. Išmetami momentiniai ir metiniai teršalų kiekiai į aplinkos orą 

Transporto priemonių 

tipas, skaičius per 

dieną, vnt. 

Kuro tipas 

CO NOx LOJ KD 

g/s t/m g/s t/m g/s t/m g/s t/m 

Sunkusis, 52 Dyzelinas 0,01774 0,0884 0,07809 0,3891 0,00449 0,0224 0,00220 0,0110 

Lengvasis, 30 

Dyzelinas 0,00079 0,0039 0,00265 0,0132 0,00017 0,0008 0,00026 0,0013 
Benzinas 0,00800 0,0399 0,00082 0,0041 0,00095 0,0047 <0,00001 <0,0001 

Dujos 0,00164 0,0082 0,00029 0,0015 0,00026 0,0013 0 0 
Viso 0,0282 0,1404 0,08185 0,4078 0,00587 0,0293 0,00246 0,0123 

Momentinė ir metinė tarša apskaičiuota priimant, kad transportas į PŪV teritoriją atvyks ir išvyks karjero 
darbo valandomis, 8 val. paroje, 173 dienas metuose. 

Vadovaujantis „blogiausio scenarijaus“ principu modeliavimo metu priimta, kad transportas į PŪV atvyksta 
ir išvyksta 24 val. per parą, 365 dienas metuose. 

 
2 www.regitra.lt statistiniai duomenys. 
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1.2.4 Teršalų kiekiai, išsiskiriantys dėl transporto stabdžių, padangų ir kelio dangos 

dėvėjimosi 

Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA emission inventory guidebook 2019 
(įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 
apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.3.b.vi Road transport: 
Automobile tyre and brake wear ir 1.A.3.b.vii Road transport: Automobile road abrasion 2019. Skaičiavimai atliekami 
pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier 1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal 
vidutinį transporto priemonės nuvažiuotą atstumą. 

9. lentelė. Nuvažiuotas atstumas pagal transporto tipą 

Transporto 

tipas 

Transporto priemonių 

skaičius per dieną, vnt. 

Vienos transporto priemonės 

nuvažiuotas atstumas L, km 

Visų transporto priemonių 

nuvažiuotas atstumas Lsum, km 

Sunkusis 52 5,4 280,8 

Lengvasis 30 5,4 162 

Skaičiuojama pagal formulę: 

E=N*M*EF/t 

 E – momentinė emisija, g/s; 

 N – transporto priemonių skaičius; 

 M – vidutinis transporto priemonės nuvažiuotas atstumas, km; 

 EF – bazinis emisijos faktorius atskiram teršalui, g/km; 

 t – mechanizmų darbo laikas paroje, s. 

10. lentelė. Emisijų faktoriai EF 
Taršos šaltinis KD10 g/km KD2,5 g/km 

Sunkus transportas: stabdžių ir padangų dėvėjimasis 0,0590 0,0316 

Lengvas transportas: stabdžių ir padangų dėvėjimasis 0,0138 0,0074 
Sunkus transportas: kelio dangos dėvėjimasis 0,0380 0,0205 

Lengvas transportas: kelio dangos dėvėjimasis 0,0075 0,0041 

11. lentelė. Išmetami momentiniai ir metiniai teršalų kiekiai į aplinkos orą 

Taršos šaltinis 
KD10 KD2,5 

g/s t/m g/s t/m 

Sunkus transportas 0,00095 0,00471 0,00051 0,00253 

Lengvas transportas 0,00012 0,00060 0,00007 0,00032 

Viso 0,00107 0,00531 0,00057 0,00285 

Momentinė ir metinė tarša apskaičiuota priimant, kad transportas į PŪV teritoriją atvyks ir išvyks karjero 
darbo valandomis, 8 val. paroje, 173 dienas metuose. 

Vadovaujantis „blogiausio scenarijaus“ principu modeliavimo metu priimta, kad transportas į PŪV atvyksta 
ir išvyksta 24 val. per parą, 365 dienas metuose. 

 

1.2.5 Kietųjų dalelių išsiskyrimas nuo privažiavimo kelio su žvyro danga 

Privažiavimo kelias iki karjero (apie 5,4 km) yra su žvyro danga. Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal 
Jungtinių Amerikos Valstijų metodiką AP 42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 13: Miscellaneous Sources, 13.2.2 
Unpaved Roads (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo 
teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). Skaičiavimai 
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atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal 
vidutinį transporto priemonės važiavimo greitį, žvyrkelio paviršiuje esančių nuosėdų kiekį, bei drėgmę procentais. 

Skaičiuojama pagal formulę: 

 

 E – emisija, lb/mylia (1 lb/mylia = 281,9 g/km); 

 s – vidutinis nuosėdų kiekis žvyrkelio paviršiuje, 4,8 %; 

 S – vidutinis transporto priemonės greitis, 20 mylia/h (~30 km/h); 

 M – vidutinis žvyrkelio paviršiaus drėgnumas, 6,5 %; 

 C – kompensacinis emisijos faktorius, KD10 – 0,00047 lb/mylia, KD2,5 – 0,00036 lb/mylia; 

 k – empirinė konstanta, (KD10 – 1,8, KD2,5 – 0,18); 

 a – empirinė konstanta, 1; 

 c – empirinė konstanta, 0,2; 

 d – emipirinė konstanta, 0,5. 

12. Išmetami momentiniai ir metiniai teršalų kiekiai į aplinkos orą 

Taršos šaltinis 
KD10 KD2,5 

g/s t/m g/s t/m 

Transportas 0,7026 4,813 0,0696 0,477 

 

Kadangi karjero eksploatacijos metu yra numatytos priemonės žvyrkelio dulkėtumui mažinti, todėl žaliavos 
transportavimo kelių nudulkėjimas bus žymiai mažesnis, nei paskaičiuotasis. Esant poreikiui (sausomis dienomis) 
užsakovas planuoja privažiavimo kelią su žvyro danga laistyti vandeniu ar aukštos mineralizacijos vandens sūrymu. Tai 
padėtų sumažinti pakylančių dulkių, tame tarpe ir kietųjų dalelių, kiekį 55 procentais3. 

13. Išmetami momentiniai ir metiniai teršalų kiekiai į aplinkos orą laistant žvyrkelį 

Taršos šaltinis 
KD10 KD2,5 

g/s t/m g/s t/m 

Transportas 0,3162 2,166 0,0313 0,215 

 

 Teršalų sklaidos ore modeliavimas 

Poveikis orui (oro kokybei) įvertintas atliekant teršalų koncentracijos ore matematinį modeliavimą programa „ISC – 
AERMOD-View“ (toliau – AERMOD). AERMOD programa yra skirta pramoninių ir kitų tipų šaltinių (kelių, 
geležinkelių) ar jų kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje skaičiuoti. Vadovaujantis aplinkos apsaugos agentūros 
direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV – 200 įsakymu ,,Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų 
sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ LR Aplinkos ministerija AERMOD įvardina 
kaip vieną iš modelių, kurie gali būti naudojami atliekant strateginį, bei išsamų poveikio aplinkai ir sveikatai vertinimus. 

Oro taršos modeliavimui naudoti šie duomenys ir parametrai: 

 Sklaidos koeficientas (urbanizuota/kaimiška). Koeficientas nurodo, kokie šilumos kiekiai yra išmetami 
nagrinėjamoje teritorijoje Taikytas sklaidos koeficientas kaimiškai vietovei; 

 
3 EMEP 2019 2.A.5.a Quarrying and mining of minerals other than coal 
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 Rezultatų vidurkinimo laiko intervalas. Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui 
parinkti vidurkinimo laiko intervalai, atitinkantys konkrečiam teršalui taikomos ribinės vertės vidurkinimo 
laiko intervalams. 

 Taršos šaltinių nepastovumo koeficientai. Koeficientai nurodo, ar taršos šaltinis teršalus į aplinką išmeta 
pastoviai ar periodiškai. Skaičiavimuose vadovaujantis turimais duomenimis apie karjero numatomą darbo 
laiką, taip pat apie taršių procesų trukmę, mechanizmų veikimo laiką. 

 Meteorologiniai duomenys. Atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą konkrečiu atveju naudojamas 
arčiausiai nagrinėjamos teritorijos esančios hidrometeorologijos stoties, penkerių metų meteorologinių 
duomenų paketas. Šiuo atveju naudoti artimiausios, Klaipėdos hidrometeorologijos stoties duomenys 
(duomenų įsigijimo ir naudojimo sutarties pažyma pateikta ataskaitos priede, oro taršos dalyje). 

 Reljefas. Vietovės reljefui sudaryti naudoti Lietuvos Respublikos teritorijos referencinės duomenų bazės 
skaitmeniniai vektoriniai reljefo duomenys. 

 Receptorių tinklas. Teršalų koncentracijos skaičiuojamos užsiduotuose taškuose – receptoriuose. Naudotas 
stačiakampis receptorių tinklelis, apimantis 3,9 x 2,9 km ploto teritoriją, kurios centre – vertinami objektai. 
Tinklelio „akutės“ dydis – 100x100 m. Receptorių aukštis – 1,5 m virš žemės lygio. 

 Procentiliai. Siekiant išvengti statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą 
vaizdą, modelyje naudojami procentiliai. Šiuo atveju naudoti procentiliai: 

o NO2 – (1 val.) 99,8 procentilis; 
o KD10 – (24 val.) 90,4 procentilis; 
o LOJ – (1,0 val. perskaičiavimui į 0,5 val.) 98,5 procentilis; 

 Foninė koncentracija. 
o Foninei taršai identifikuoti naudotos 2021 metų kaimo foninių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių 

koncentracijų vertės (šie duomenys skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje aaa.lrv.lt). 
AAA raštas dėl foninio užterštumo duomenų pateikiamas ataskaitos priede. 

14.  lentelė. Aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės Klaipėdos regione (aaa.lrv.lt) 
CO 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

KD10 

(μg/m3) 

KD2,5 

(μg/m3) 

190 5,3 8,5 6,0 

 Teršalų emisijos kiekio ir koncentracijos perskaičiavimo (konversijos) faktoriai. Neturint konkretaus 
nagrinėjamo teršalo emisijų kiekio ir tokiu būdu neturint galimybės suskaičiuoti to teršalo koncentracijų ore, 
skaičiavimai atlikti naudojant pirminių teršalų (t.y. tų, kurių sudėtyje yra nagrinėjamas teršalas) emisijų 
kiekius ir/arba koncentracijas. Kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 emisijų kiekiai apskaičiuoti iš bendro kietųjų 
dalelių KD emisijos kiekio remiantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-14 2012 m. 
sausio 26 d. dėl aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos mėn. 10 d. įsakymu Nr. A-112 
patvirtintomis „Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 
įvertinti rekomendacijomis“, kuriose apibrėžta KD10 ir KD2,5 koncentracijos aplinkos ore vertinimo tvarka - 
„Tuose teršalų sklaidos skaičiavimo modeliuose, kuriais tiesiogiai negalima apskaičiuoti KD10 ir KD2,5 
koncentracijos aplinkos ore, turi būti naudojamas koeficientas 0,7 kietųjų dalelių koncentracijos 
perskaičiavimui į KD10 koncentraciją ir koeficientas 0,5 – KD10 koncentracijos perskaičiavimui į KD2,5 
koncentraciją“. 

 Transporto ir mechanizmų su vidaus degimo varikliais išmetamų azoto oksidų (NOx) kiekis prilygintas azoto 
dioksido (NO2) kiekiui. 

Didžiausios gautos pusės, 1, 8, 24 val. ir vidutinių metinių teršalų koncentracijų reikšmės lygintos su nustatytomis jų 
ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis. 

15.  lentelė.Teršalų ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

Teršalo pavadinimas Periodas Ribinė vertė 

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. 1000 μg/m³ 

Anglies monoksidas (CO) 8 valandų 10000 μg/m³ 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 μg/m³ 

kalendorinių metų 40 μg/m³ 

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

Kietos dalelės (KD2,5) kalendorinių metų 20 μg/m³ 
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Objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo pažemio sluoksnyje rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 

16.  lentelė.Teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimo rezultatai 

Medžiagos pavadinimas Ribinė vertė, μg/m3 

Maksimalios koncentracijos 

Be foninės taršos Su fonine tarša 
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Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 9,8 <0,01 - - 
Anglies monoksidas (CO) 10000 8 valandų 172,2 0,02 362,2 0,04 

Azoto dioksidas (NO2) 
200 valandos 37,8 0,19 43,1 0,22 
40 metų 8,6 0,22 13,9 0,35 

Kietos dalelės (KD10) 
50 paros 39,7 0,79 48,1 0,96 
40 metų 20,5 0,51 29,0 0,73 

Kietos dalelės (KD2,5) 20 metų 2,0 0,10 8,0 0,40 

Detalūs oro taršos sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos priede, oro taršos dalyje. 

 Išvada 

Didžiausią poveikį PŪV turės taršai KD10 ir azoto dioksidu, tačiau teršalų koncentracijų aplinkos ore leistinos vertės 
nebus viršijamos. Vertinant RV dalimis, KD10 koncentracijos aplinkos ore paros vidurkis gali pasiekti 0,79 RV, metų – 
0,51 RV, KD2,5 metų – 0,10 RV, NO2 junginių 0,19 RV (valandos) ir 0,22 RV (metų), CO junginių 0,01 RV (8 valandų), 
o LOJ <0,01 RV (0,5 val.). 

Vertinant su fonine tarša KD10 koncentracijos aplinkos ore paros vidurkis gali pasiekti iki 0,96 RV, metų – 0,73 RV, 
KD2,5 metų – 0,40 RV, NO2 junginių 0,22 RV (valandos) ir 0,35 RV (metų), CO junginių – 0,04 RV (8 valandų). Ribinės 
vertės, vertinant net ir su fonine tarša, nebus viršijamos, modeliavimo metu vadovaujantis „blogiausio scenarijaus“ 
principu, priimant, kad abiejuose karjero plotuose kasyba vyksta vienu metu, visi mechanizmai dirba kartu nuolatos, 
veikla vyksta 24 valandas per parą, 365 dienas per metus, netaikant jokių oro taršą mažinančių priemonių. 
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PRIEDAI. 

1 Priedas. LHMT pažyma 

2 Priedas. AAA raštas dėl foninio oro užterštumo duomenų 

3 Priedas. Oro taršos sklaidos žemėlapiai 



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNVBOS 
PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS 
TVRIMV IR PLETROS SKVRIUS 

I 2019-10-11 Sutarti Nr. P6-41 (2019) 

PAZVMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SJ\LVGAS 

2019 m. spalio�f d. Nr. (5.58-10)-B8El6 .. 

Elektroniniu pastu pateikiame informacijq tersal4 sklaidos skaiciavimams 18-os 
meteorologijos stoci4 (toliau -MS) 2014-2018 m. duomenimis: 

Birz4 MS koordinates: 56,193191 ir 24,774184, aukstis virs jOros lygio -60,2 m; 
Dotnuvos MS koordinates: 55,395993 ir 23,866224, aukstis virs jOros lygio -69,1 m; 
DOksto MS koordinates: 55,517856 ir 26,316140, aukstis virs jOros lygio -161,6 m; 
Kauno MS koordinates: 54,883960 ir 23,835880, aukstis virs jOros lygio -76,1 m; 
Kybart4 MS koordinates: 54,633167 ir 22,783011, aukstis virs jOros lygio -56,9 m; 
Klaipedos MS koordinates: 55,731350 ir 21,091570, aukstis virs jOros lygio -6,2 m; 
Laukuvos MS koordinates: 55,608860 ir 22,239463, aukstis virs jOros lygio -165,4 m; 
Lazdij4 MS koordinates: 54,232210 ir 23,510680, aukstis virs jOros lygio -133,2 m; 
Ni dos MS koordinates: 55,302210 ir 21,007360, aukstis virs jOros lygio -2,0 m; 
Panevezio MS koordinates: 55,735154 ir 24,417184, aukstis virs jOros lygio -57,1 m; 
Raseini4 MS koordinates: 55,394569 ir 23,133073, aukstis virs jOros lygio -110,7 m; 
Siaul4 MS koordinates: 55,942222 ir 23,331111, aukstis virs jOros lygio -105,9 m; 
Silutes MS koordinates: 55,352222 ir 21,446944, aukstis virs jOros lygio -2,7 m; 
Telsi4 MS koordinates: 55,991245 ir 22,256657, aukstis virs jOros lygio -153,3 m; 
Ukmerges MS koordinates: 55,264145 ir 24,760335, aukstis virs jOros lygio -72,0 m; 
Utenos MS koordinates: 55,515321 ir 25,589692, aukstis virs juros lygio -104,8 m; 
Varenos MS koordinates: 54,248271 ir 24,551760, aukstis virs juros lygio -109,1 m; 
Vilniaus MS koordinates: 54,625992 ir 25,107064, aukstis virs jOros lygio -162,0 m. 

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologini4 stebejim4 
nuostatus meteorologijos stotyse visi stebejimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo -kas 3 val. 8 
kartus per parq (7 MS) arba 5 kartus (11 MS). 

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS 

Biudzetine /staiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874; el. p.lhmt@meteo.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre, kodas 290743240 

www.meteo.lt 
ISO 9001:2015 



Vejo parametrai matuojami 10 m aukityje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. isakymq
Nr. D1-492 ,,Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkridio 30 d. jsakymo Nr. D1-
653 ,,Dd[ ter5alq sklaidos skaidiavimo modeliq, foninio aplinkos oro uZteritumo duomenq ir

' meteorologiniq duomenq naudojimo 0kines veiklos poveikiui aplinkos orui ivertinti"
pakeitimo".

PRIDEDAMA:

1. Jungtinel.Tz;

2. Jungtine2.Tz

Zina Kitriene

Mob. 8 648 06 311, e[. p. zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siundiamas
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El. p.: gjmagma@gmail.com 
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DĖL FONINIŲ APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo prašymą pateikti foninio aplinkos oro 

užterštumo duomenis planuojamos veiklos, Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio įsisavinimo, žemės 

sklypuose esančiuose Kantvainių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav. (I ploto centro koordinatės 

LKS-94 yra 6165142 m (X) ir 334065 m (Y), II ploto – 6164634 m (X) ir 332998 m (Y).), teršalų 

pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.  

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų 

ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos, ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 

„Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir 

meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir 

Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 

rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu 

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

aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų 

(kietųjų dalelių, benzeno, anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido) sklaidos modeliavimą, 

prašome naudoti santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių 

metinių koncentracijų vertes, skelbiamas Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, skyriuje 

„Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“ duomenys.  

Planuojamų ūkinės veiklos objektų, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas 

sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos 

dokumentuose), nėra.  

Šį atsakymą turite teisę apskųsti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius) arba 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius), arba Lietuvos 

administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos. 

 

 

 

Taršos prevencijos departamento vyresnioji patarėja, 

atliekanti Oro taršos prevencijos skyriaus vedėjos funkcijas 

Dainora Puvačiauskienė  

 

 

 

Edita Valaitė, tel.: 8 687 65387, el. paštas: edita.valaite@gamta.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

25/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

LOJ 0,5 val., be fono.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

9.8 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

25/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

CO 8 val., be fono.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

172.2 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

25/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

CO 8 val., su fonu.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

362.2 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

25/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

NO2 1 val., be fono.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

37.8 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

25/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

NO2 1 val., su fonu.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

43.1 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

25/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

NO2 metinis, be fono.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

8.6 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

25/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

NO2 metinis, su fonu.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

13.9 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

26/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

KD10 paros, be fono.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

39.7 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

26/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

KD10 paros, su fonu.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

48.1 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

26/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

KD10 metinis, be fono.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

20.5 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

26/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

KD10 metinis, su fonu.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

29.0 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

26/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

KD2,5 metinis, be fono.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

2.0 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.4 km

1:15,000

PROJECT NO.:

DATE:

26/06/2022

MODELER:

COMPANY NAME:

COMMENTS:

KD2,5 metinis, su fonu.

PROJECT TITLE:

Kantvainý smülio-úvyro karjero eksploatacijos oro tarÝos vertinimas

SOURCES:

5

RECEPTORS:

1200

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

8.0 ug/m^3


