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UAB “Utenos regiono aplinkos tvarkymo centras“ 

 
 
 

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ 
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. teisinis statusas:  
juridinis asmuo  

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) X 

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  
(tinkamą langelį pažymėti X) 

 
 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens 
vardas, pavardė 

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

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 300083878 
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Utenos m. Utenos J. Basanavičiaus  59   

1.5. ryšio informacija 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8 389) 50440 (8 389) 70025 info@uratc.lt  

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Molėtų miesto didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

adresas 
 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Molėtų m. Molėtai Verslo  1   

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8-5) 2644304 (8-5) 2153784 info@dge.lt  

 
4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2017 metų II ketvirčio duomenys 

 
 
 



II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 
 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Eil. Nr. Technologinio proceso pavadinimas Matavimų atlikimo 
vieta 

Nustatomi 
parametrai 

Matavimų 
dažnumas 

 

Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų 
išmatuota reikšmė1 
matavimo vienetai 

matavimo atlikimo data ir laikas 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Pastabos:  
1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per 

parą skaičius. 
 
 

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 
2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. Nevykdomas. 

 
Taršos šaltinis Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Matavimo atlikimo data 

(metai, mėnuo, diena, val.) 
Nr. kodas1 pavadinimas koordinatės aukštis, 

m 
angos 

skersmuo, m 
srauto greitis, 

m/s 
temperatūra, 

0C 
tūrio debitas, 

Nm3/s 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“ 

 
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Taršos šaltinis 
 

Teršalai 
 

Matavimų 
rezultatai2 

 

Technologinio 
proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 
matavimo metu3 

 

Matavimo 
metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 
pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.  

Nr. kodas1 kodas pavadinimas  
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma. 
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią 

koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė. 
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.). 
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 



IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1. 2017 metų II ketvirtis 

 
Išleistuvo kodas2 Nuotekų valymo įrenginio kodas3 Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas 
-   
Mėginio ėmimo 

data, 
MMMM.mm.d

d 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
laikas, 
hh.min 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
vieta4 

Laiko- 
tarpis5, 

d 

Nuotekų 
debitas, 

m3/d 

Nuotekų 
kiekis6, 

 m3 

Labai 
smarkus 
lietus7, 
Taip/Ne 

Tempe- 
ratūra, 

ºC 

Teršalai (parametrai) 8 Matavimo 
rezultatas9 

Matavimo 
metodas10 

Laboratorija,  
atlikusi matavimą 

Tyrimų 
proto- 
kolo  
Nr. 

kodas pavadinimas, 
matavimo vnt. 

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

Nr. 

pavadi-
nimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2017-06-07 16:46 Šulinys - - - Ne 12,5 

– pH, vnt. 7,60 LST EN ISO 
10523:2012 

2010 m. 
rugpjūčio 

31 d. Nr. 1AT-
231 

UAB 
„Ekometrija“ 34

87
 

– 
Permanganato skaičius, 
mg O/l 8,0 LST EN ISO 

8467:2002 

– ChDS, mg O2/l 4,14 LST ISO 
6060:2003 

– BDS7, mg O/l 28 
LST EN 
1899-
1,2:2000 

– 
Skendinčios medžiagos 
(SM), mg/l 3,8 LST EN 

872:2005 

– 
Bendras naftos produktų 
kiekis,  mg/l <0,60 SVP 5.4-21 V 

Pastabos:  
1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi. 
2 Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo 

pavadinimas. 
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų 

valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi. 
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, 

paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų 
pabaigos. 

6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais 
mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos). 

7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, 
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642). 

8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų 
sąrašo. 

9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią 
konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“. 

10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 



 

Išvada: 
Molėtų mieste esančios stambiagabaričių ir pavojingų atliekų aikštelės paviršinės nuotekos bandinys imamas iš lietaus kanalizacijos šulinio, esančio 

pietinėje aikštelės dalyje. 2017 metų antrame ketvirtyje tirtame bandinyje, pagal „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą“, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. balandžio 2 d., įsakymu Nr. D1-193 (Žin. 2007-04-14, Nr. 42-1594), cheminių komponentų koncentracijos 
neviršijo didžiausių leidžiamų koncentracijų (DLK). Naftos produktų paviršinių nuotekų bandinyje nerasta, jų kiekis mažesnis nei laboratorijos 
nustatymo riba. 

 
 
 

 
 
Parengė:  UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ projektų vadovas – hidrogeologas Marius  Mikilevičius, 8-612-90433__ 
          (Vardas ir pavardė, telefonas) 
 
 
 
 
____________________________________     _______    _____________  _________________ 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)    (Parašas)  (Vardas ir pavardė)   (Data) 





         
UAB “Utenos regiono aplinkos tvarkymo centras“ 

 
 
 

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ 
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. teisinis statusas:  
juridinis asmuo  

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) X 

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  
(tinkamą langelį pažymėti X) 

 
 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens 
vardas, pavardė 

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

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 300083878 
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Utenos m. Utenos J. Basanavičiaus  59   

1.5. ryšio informacija 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8 389) 50440 (8 389) 70025 info@uratc.lt  

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Molėtų r.  biologiškai skaidžių atliekų priėmimo aikštelė 

adresas 
 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Molėtų r. Ažušilių viensodis - -   

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8-5) 2644304 (8-5) 2153784 info@dge.lt  

 
4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2017 metų II ketvirčio duomenys 

 
 
 



II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 
 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Eil. Nr. Technologinio proceso pavadinimas Matavimų atlikimo 
vieta 

Nustatomi 
parametrai 

Matavimų 
dažnumas 

 

Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų 
išmatuota reikšmė1 
matavimo vienetai 

matavimo atlikimo data ir laikas 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Pastabos:  
1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per 

parą skaičius. 
 
 

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 
2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. Nevykdomas. 

 
Taršos šaltinis Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Matavimo atlikimo data 

(metai, mėnuo, diena, val.) 
Nr. kodas1 pavadinimas koordinatės aukštis, 

m 
angos 

skersmuo, m 
srauto greitis, 

m/s 
temperatūra, 

0C 
tūrio debitas, 

Nm3/s 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“ 

 
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Taršos šaltinis 
 

Teršalai 
 

Matavimų 
rezultatai2 

 

Technologinio 
proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 
matavimo metu3 

 

Matavimo 
metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 
pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.  

Nr. kodas1 kodas pavadinimas  
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma. 
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią 

koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė. 
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.). 
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 



IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1. 2017 metų II ketvirtis 

 
Išleistuvo kodas2 Nuotekų valymo įrenginio kodas3 Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas 
1620101   
Mėginio ėmimo 

data, 
MMMM.mm.d

d 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
laikas, 
hh.min 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
vieta4 

Laiko- 
tarpis5, 

d 

Nuotekų 
debitas, 

m3/d 

Nuotekų 
kiekis6, 

 m3 

Labai 
smarkus 
lietus7, 
Taip/Ne 

Tempe- 
ratūra, 

ºC 

Teršalai (parametrai) 8 Matavimo 
rezultatas9 

Matavimo 
metodas10 

Laboratorija,  
atlikusi matavimą 

Tyrimų 
proto- 
kolo  
Nr. 

kodas pavadinimas, 
matavimo vnt. 

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

Nr. 

pavadi-
nimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2017-06-07 16:30 Šulinys - - - Ne 12,9 

1001 pH, vnt. 7,50 LST EN ISO 
10523:2012 

2010 m. 
rugpjūčio 

31 d. Nr. 1AT-
231 

UAB 
„Ekometrija“ 34

86
 

– 
Permanganato skaičius, 
mg O2/l 151,0 LST EN ISO 

8467:2002 

1003 BDS7, mg O2/l 222 
LST EN 
1899-
1,2:2000 

1005 ChDS, mg O2/l 459 LST ISO 
6060:2003 

1004 
Skendinčios medžiagos 
(SM), mg/l 12 LST EN 

872:2005 

1204 
Bendras naftos produktų 
kiekis, mg/l 0,60 SVP 5.4-21 V 

Pastabos:  
1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi. 
2 Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo 

pavadinimas. 
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų 

valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi. 
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, 

paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų 
pabaigos. 

6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais 
mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos). 

7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, 
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642). 

8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų 
sąrašo. 

9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią 
konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“. 

10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 



 

Išvada: 
Molėtų rajone esančios biologiškai skaidžių atliekų priėmimo aikštelės paviršinių nuotekų bandinys imamas iš lietaus kanalizacijos šulinio, 

esančio centrinėje aikštelės dalyje.  
2017 metų antrame ketvirtyje tirtame bandinyje nustatytas biocheminio deguonies suvartojimo rodiklis (222 mg O2/l) pagal „Paviršinių 

nuotekų tvarkymo reglamentą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. balandžio 2 d., įsakymu Nr. D1-193 (Žin. 2007-04-14, Nr. 
42-1594), didžiausias leidžiamas koncentracijas (50 mg/l) viršijo beveik keturis kartus. Taip pat stebimas padidėjęs organinės medžiagos (ChDS) 
kiekis (459 mgO2/l). Naftos produktų paviršinių nuotekų bandinyje nustatyta vertė yra 0,66 mg/l, tačiau jų kiekis mažas ir yra arti laboratorijos 
nustatymo ribos (0,60 mg/l). 

 
 
 

 
Parengė:  UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ projektų vadovas – hidrogeologas Marius  Mikilevičius, 8-612-90433__ 
          (Vardas ir pavardė, telefonas) 
 
 
 
 
____________________________________    _______  _____________  _________________ 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)  (Parašas)            (Vardas ir pavardė)   (Data) 





         
UAB “Utenos regiono aplinkos tvarkymo centras“ 

 
 
 

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ 
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. teisinis statusas:  
juridinis asmuo  

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) X 

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  
(tinkamą langelį pažymėti X) 

 
 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens 
vardas, pavardė 

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

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 300083878 
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Utenos m. Utenos J. Basanavičiaus  59   

1.5. ryšio informacija 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8 389) 50440 (8 389) 70025 info@uratc.lt  

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Anykščių miesto didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

adresas 
 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Anykščių m. Anykščiai Vairuotojų  18   

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8-5) 2644304 (8-5) 2153784 info@dge.lt  

 
4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2017 metų II ketvirčio duomenys 

 
 
 



II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 
 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Eil. Nr. Technologinio proceso pavadinimas Matavimų atlikimo 
vieta 

Nustatomi 
parametrai 

Matavimų 
dažnumas 

 

Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų 
išmatuota reikšmė1 
matavimo vienetai 

matavimo atlikimo data ir laikas 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Pastabos:  
1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per 

parą skaičius. 
 
 

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 
2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. Nevykdomas. 

 
Taršos šaltinis Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Matavimo atlikimo data 

(metai, mėnuo, diena, val.) 
Nr. kodas1 pavadinimas koordinatės aukštis, 

m 
angos 

skersmuo, m 
srauto greitis, 

m/s 
temperatūra, 

0C 
tūrio debitas, 

Nm3/s 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“ 

 
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Taršos šaltinis 
 

Teršalai 
 

Matavimų 
rezultatai2 

 

Technologinio 
proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 
matavimo metu3 

 

Matavimo 
metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 
pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.  

Nr. kodas1 kodas pavadinimas  
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma. 
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią 

koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė. 
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.). 
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 



IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1. 2017 metų II ketvirtis 

Išleistuvo kodas2 Nuotekų valymo įrenginio kodas3 Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas 
-   
Mėginio ėmimo 

data, 
MMMM.mm.d

d 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
laikas, 
hh.min 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
vieta4 

Laiko- 
tarpis5, 

d 

Nuotekų 
debitas, 

m3/d 

Nuotekų 
kiekis6, 

 m3 

Labai 
smarkus 
lietus7, 
Taip/Ne 

Tempe- 
ratūra, 

ºC 

Teršalai (parametrai) 8 Matavimo 
rezultatas9 

Matavimo 
metodas10 

Laboratorija,  
atlikusi matavimą 

Tyrimų 
proto- 
kolo  
Nr. 

kodas pavadinimas, 
matavimo vnt. 

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

Nr. 

pavadi-
nimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2017-06-07 15:20 Šulinys - - - Ne 12,2 

– pH, vnt. 7,30 LST EN ISO 
10523:2012 

2010 m. 
rugpjūčio 

31 d. Nr. 1AT-
231 

UAB 
„Ekometrija“ 34

85
 

– 
Permanganato skaičius, 
mg O2/l 

17,0 LST EN ISO 
8467:2002 

– BDS7, mg O2/l 10,1 
LST EN 
1899-
1,2:2000 

– ChDS, mg O2/l 60 LST ISO 
6060:2003 

– 
Skendinčios medžiagos 
(SM), mg/l 22 LST EN 

872:2005 

– 
Bendras naftos produktų 
kiekis,  mg/l <0,60 SVP 5.4-21 V 

Pastabos:  
1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi. 
2 Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo 

pavadinimas. 
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų 

valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi. 
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, 

paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų 
pabaigos. 

6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo 
kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų 
pabaigos). 

7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, 
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642). 

8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų 
sąrašo. 

9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią 
konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“. 

10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 



 

Išvada: 
Anykščių mieste esančios stambiagabaričių ir pavojingų atliekų aikštelės paviršinių nuotekų bandinys imamas iš lietaus kanalizacijos šulinio, 

esančio centrinėje aikštelės dalyje. 2017 metų antrame ketvirtyje tirtame bandinyje, pagal „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą“, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. balandžio 2 d., įsakymu Nr. D1-193 (Žin. 2007-04-14, Nr. 42-1594), cheminių komponentų 
koncentracijos neviršijo didžiausių leidžiamų koncentracijų (DLK). Naftos produktų paviršinių nuotekų bandinyje nerasta, jų kiekis mažesnis nei 
laboratorijos nustatymo riba. 

 

 
 
 
Parengė:   UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ projektų vadovas – hidrogeologas Marius  Mikilevičius, 8-612-90433 
          (Vardas ir pavardė, telefonas) 
 
 
 
 
____________________________________   _______  _____________  _________________ 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)      (Parašas)  (Vardas ir pavardė)   (Data) 





         
UAB “Utenos regiono aplinkos tvarkymo centras“ 

 
 
 

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ 
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. teisinis statusas:  
juridinis asmuo  

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) X 

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  
(tinkamą langelį pažymėti X) 

 
 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens 
vardas, pavardė 

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

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 300083878 
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Utenos m. Utenos J. Basanavičiaus  59   

1.5. ryšio informacija 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8 389) 50440 (8 389) 70025 info@uratc.lt  

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Utenos miesto didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

adresas 
 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Utenos r. Mockėnai Sąvartyno -   

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8-5) 2644304 (8-5) 2153784 info@dge.lt  

 
4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2017 metų II ketvirčio duomenys 

 
 
 



II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 
 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Eil. Nr. Technologinio proceso pavadinimas Matavimų atlikimo 
vieta 

Nustatomi 
parametrai 

Matavimų 
dažnumas 

 

Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų 
išmatuota reikšmė1 
matavimo vienetai 

matavimo atlikimo data ir laikas 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Pastabos:  
1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per 

parą skaičius. 
 
 

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 
2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. Nevykdomas. 

 
Taršos šaltinis Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Matavimo atlikimo data 

(metai, mėnuo, diena, val.) 
Nr. kodas1 pavadinimas koordinatės aukštis, 

m 
angos 

skersmuo, m 
srauto greitis, 

m/s 
temperatūra, 

0C 
tūrio debitas, 

Nm3/s 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“ 

 
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Taršos šaltinis 
 

Teršalai 
 

Matavimų 
rezultatai2 

 

Technologinio 
proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 
matavimo metu3 

 

Matavimo 
metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 
pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.  

Nr. kodas1 kodas pavadinimas  
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma. 
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią 

koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė. 
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.). 
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 



IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1. 2017 metų II ketvirtis 

 
Išleistuvo kodas2 Nuotekų valymo įrenginio kodas3 Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas 
1820143   
Mėginio ėmimo 

data, 
MMMM.mm.d

d 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
laikas, 
hh.min 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
vieta4 

Laiko- 
tarpis5, 

d 

Nuotekų 
debitas, 

m3/d 

Nuotekų 
kiekis6, 

 m3 

Labai 
smarkus 
lietus7, 
Taip/Ne 

Tempe- 
ratūra, 

ºC 

Teršalai (parametrai) 8 Matavimo 
rezultatas9 

Matavimo 
metodas10 

Laboratorija,  
atlikusi matavimą 

Tyrimų 
proto- 
kolo  
Nr. 

kodas pavadinimas, 
matavimo vnt. 

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

Nr. 

pavadi-
nimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2017-06-07 13:20 Šulinys - - - Ne 11,1 

1001 pH, vnt. 7,1 LST EN ISO 
10523:2012 

2010 m. 
rugpjūčio 

31 d. Nr. 1AT-
231 

UAB 
„Ekometrija“ 34

84
 

– 
Permanganato skaičius, 
mg O2/l 15,0 LST EN ISO 

8467:2002 

1003 BDS7, mg O2/l 9,0 
LST EN 
1899-
1,2:2000 

1005 ChDS, mg O2/l 57 LST ISO 
6060:2003 

1004 
Skendinčios medžiagos 
(SM), mg/l 18,0 LST EN 

872:2005 

1204 
Bendras naftos produktų 
kiekis, mg/l <0,60 SVP 5.4-21 V 

Pastabos:  
1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi. 
2 Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo 

pavadinimas. 
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų 

valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi. 
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, 

paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų 
pabaigos. 

6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais 
mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos). 

7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, 
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642). 

8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų 
sąrašo. 

9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią 
konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“. 

10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 



 
Išvada: 

Utenos r. sav., Mockėnų sąvartyno teritorijoje esančios stambiagabaričių ir pavojingų atliekų aikštelės paviršinių nuotekų bandinys imamas iš 
bandinių paėmimo šulinio, esančio šiaurinėje aikštelės dalyje. 2017 metų antrame ketvirtyje tirtame bandinyje, pagal „Paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamentą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. balandžio 2 d., įsakymu Nr. D1-193 (Žin. 2007-04-14, Nr. 42-1594), 
cheminių komponentų koncentracijos neviršijo didžiausių leidžiamų koncentracijų (DLK). Naftos produktų paviršinių nuotekų bandinyje nerasta, jų 
kiekis mažesnis nei laboratorijos nustatymo riba. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Parengė:  UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ projektų vadovas – hidrogeologas Marius  Mikilevičius, 8-612-90433__ 
          (Vardas ir pavardė, telefonas) 
 
 
 
 
____________________________________   _______  _____________  _________________  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)             (Parašas)            (Vardas ir pavardė)   (Data) 





         
UAB “Utenos regiono aplinkos tvarkymo centras“ 

 
 
 

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ 
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. teisinis statusas:  
juridinis asmuo  

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) X 

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  
(tinkamą langelį pažymėti X) 

 
 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens 
vardas, pavardė 

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

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 300083878 
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Utenos m. Utenos J. Basanavičiaus  59   

1.5. ryšio informacija 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8 389) 50440 (8 389) 70025 info@uratc.lt  

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Zarasų miesto didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

adresas 
 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Zarasų m. Zarasai Statybininkų 11   

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8-5) 2644304 (8-5) 2153784 info@dge.lt  

 
4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2017 metų II ketvirčio duomenys 

 
 
 



II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 
 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Eil. Nr. Technologinio proceso pavadinimas Matavimų atlikimo 
vieta 

Nustatomi 
parametrai 

Matavimų 
dažnumas 

 

Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų 
išmatuota reikšmė1 
matavimo vienetai 

matavimo atlikimo data ir laikas 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Pastabos:  
1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per 

parą skaičius. 
 
 

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 
2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. Nevykdomas. 

 
Taršos šaltinis Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Matavimo atlikimo data 

(metai, mėnuo, diena, val.) 
Nr. kodas1 pavadinimas koordinatės aukštis, 

m 
angos 

skersmuo, m 
srauto greitis, 

m/s 
temperatūra, 

0C 
tūrio debitas, 

Nm3/s 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“ 

 
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Taršos šaltinis 
 

Teršalai 
 

Matavimų 
rezultatai2 

 

Technologinio 
proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 
matavimo metu3 

 

Matavimo 
metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 
pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.  

Nr. kodas1 kodas pavadinimas  
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma. 
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią 

koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė. 
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.). 
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 



IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1. 2017 metų II ketvirtis 

 
Išleistuvo kodas2 Nuotekų valymo įrenginio kodas3 Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas 
-   
Mėginio ėmimo 

data, 
MMMM.mm.d

d 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
laikas, 
hh.min 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
vieta4 

Laiko- 
tarpis5, 

d 

Nuotekų 
debitas, 

m3/d 

Nuotekų 
kiekis6, 

 m3 

Labai 
smarkus 
lietus7, 
Taip/Ne 

Tempe- 
ratūra, 

ºC 

Teršalai (parametrai) 8 Matavimo 
rezultatas9 

Matavimo 
metodas10 

Laboratorija,  
atlikusi matavimą 

Tyrimų 
proto- 
kolo  
Nr. 

kodas pavadinimas, 
matavimo vnt. 

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

Nr. 

pavadi-
nimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2017-06-07 11:45 Šulinys - - - Ne 11,6 

– pH, vnt. 7,20 LST EN ISO 
10523:2012 

2010 m. 
rugpjūčio 

31 d. Nr. 1AT-
231 

UAB 
„Ekometrija“ 34

83
 

– 
Permanganato skaičius, 
mg O2/l 11,0 LST EN ISO 

8467:2002 

– BDS7, mg O2/l 5,76 LST ISO 
6060:2003 

– ChDS, mg O2/l 38 
LST EN 
1899-
1,2:2000 

– 
Skendinčios medžiagos 
(SM), mg/l 5,4 LST EN 

872:2005 

– 
Bendras naftos produktų 
kiekis, mg/l <0,60 SVP 5.4-21 V 

Pastabos:  
1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi. 
2 Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo 

pavadinimas. 
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų 

valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi. 
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, 

paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų 
pabaigos. 

6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais 
mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos). 

7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, 
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642). 

8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų 
sąrašo. 

9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią 
konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“. 

10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 



 

Išvada: 
Zarasų mieste esančios stambiagabaričių ir pavojingų atliekų aikštelės paviršinių nuotekų bandinys imamas iš lietaus kanalizacijos šulinio, 

esančio rytinėje aikštelės dalyje. 2017 metų antrame ketvirtyje tirtame bandinyje, pagal „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą“, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. balandžio 2 d., įsakymu Nr. D1-193 (Žin. 2007-04-14, Nr. 42-1594), cheminių komponentų 
koncentracijos neviršijo didžiausių leidžiamų koncentracijų (DLK). Naftos produktų paviršinių nuotekų bandinyje nerasta, jų kiekis mažesnis nei 
laboratorijos nustatymo riba. 

 
 
 
 

 
Parengė:  UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ projektų vadovas – hidrogeologas Marius  Mikilevičius, 8-612-90433__ 
          (Vardas ir pavardė, telefonas) 
 
 
 
____________________________________   _______  _____________  _________________ 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)              (Parašas)            (Vardas ir pavardė)   (Data) 





         
UAB “Utenos regiono aplinkos tvarkymo centras“ 

 
 
 

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ 
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. teisinis statusas:  
juridinis asmuo  

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) X 

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  
(tinkamą langelį pažymėti X) 

 
 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens 
vardas, pavardė 

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

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 300083878 
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Utenos m. Utenos J. Basanavičiaus  59   

1.5. ryšio informacija 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8 389) 50440 (8 389) 70025 info@uratc.lt  

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Visagino miesto didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

adresas 
 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Visagino r. Skryteliai Dvarvietės  1A   

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8-5) 2644304 (8-5) 2153784 info@dge.lt  

 
4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2017 metų II ketvirčio duomenys 

 
 
 



II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 
 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Eil. Nr. Technologinio proceso pavadinimas Matavimų atlikimo 
vieta 

Nustatomi 
parametrai 

Matavimų 
dažnumas 

 

Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų 
išmatuota reikšmė1 
matavimo vienetai 

matavimo atlikimo data ir laikas 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Pastabos:  
1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per 

parą skaičius. 
 
 

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 
2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. Nevykdomas. 

 
Taršos šaltinis Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Matavimo atlikimo data 

(metai, mėnuo, diena, val.) 
Nr. kodas1 pavadinimas koordinatės aukštis, 

m 
angos 

skersmuo, m 
srauto greitis, 

m/s 
temperatūra, 

0C 
tūrio debitas, 

Nm3/s 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“ 

 
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Taršos šaltinis 
 

Teršalai 
 

Matavimų 
rezultatai2 

 

Technologinio 
proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 
matavimo metu3 

 

Matavimo 
metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 
pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.  

Nr. kodas1 kodas pavadinimas  
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma. 
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią 

koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė. 
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.). 
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 



IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1. 2017 metų II ketvirtis 

 
Išleistuvo kodas2 Nuotekų valymo įrenginio kodas3 Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas 
-   
Mėginio ėmimo 

data, 
MMMM.mm.d

d 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
laikas, 
hh.min 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
vieta4 

Laiko- 
tarpis5, 

d 

Nuotekų 
debitas, 

m3/d 

Nuotekų 
kiekis6, 

 m3 

Labai 
smarkus 
lietus7, 
Taip/Ne 

Tempe- 
ratūra, 

ºC 

Teršalai (parametrai) 8 Matavimo 
rezultatas9 

Matavimo 
metodas10 

Laboratorija,  
atlikusi matavimą 

Tyrimų 
proto- 
kolo  
Nr. 

kodas pavadinimas, 
matavimo vnt. 

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

Nr. 

pavadi-
nimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2017-06-07 10:55 Šulinys - - - Ne 10,0 

1001 pH, vnt. 6,50 LST EN ISO 
10523:2012 

2010 m. 
rugpjūčio 

31 d. Nr. 1AT-
231 

UAB 
„Ekometrija“ 34

82
 

– 
Permanganato skaičius, 
mg O2/l 14,0 LST EN ISO 

8467:2002 

1003 BDS7, mg O2/l 9,4 
LST EN 
1899-
1,2:2000 

1005 ChDS, mg O2/l 81 LST ISO 
6060:2003 

1004 
Skendinčios medžiagos 
(SM), mg/l 168 LST EN 

872:2005 

1204 
Bendras naftos produktų 
kiekis, mg/l <0,60 SVP 5.4-21 V 

Pastabos:  
1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi. 
2 Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo 

pavadinimas. 
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų 

valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi. 
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, 

paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų 
pabaigos. 

6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais 
mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos). 

7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, 
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642). 

8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų 
sąrašo. 

9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią 
konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“. 

10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 



 

Išvada: 
Visagino rajone esančios stambiagabaričių ir pavojingų atliekų aikštelės paviršinių nuotekų bandinys imamas iš lietaus kanalizacijos šulinio, 

esančio centrinėje aikštelės dalyje. 
2017 metų antrame ketvirtyje tirtame bandinyje nustatytas skendinčių medžiagų kiekis 168 mg/l pagal „Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamentą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. balandžio 2 d., įsakymu Nr. D1-193 (Žin. 2007-04-14, Nr. 42-1594), 
didžiausią leidžiamą koncentraciją (50 mg/l) viršijo beveik 3,5 karto. Naftos produktų paviršinių nuotekų bandinyje nerasta, jų kiekis mažesnis nei 
laboratorijos prietaisų nustatymo ribą. 

 

 
 
 
Parengė:  UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ projektų vadovas – hidrogeologas Marius  Mikilevičius, 8-612-90433__ 
          (Vardas ir pavardė, telefonas) 
 
 
 
 
____________________________________   _______  _____________  _________________ 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)             (Parašas)             (Vardas ir pavardė)   (Data) 





         
UAB “Utenos regiono aplinkos tvarkymo centras“ 

 
 
 

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ 
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. teisinis statusas:  
juridinis asmuo  

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) X 

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  
(tinkamą langelį pažymėti X) 

 
 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens 
vardas, pavardė 

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

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 300083878 
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Utenos m. Utenos J. Basanavičiaus  59   

1.5. ryšio informacija 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8 389) 50440 (8 389) 70025 info@uratc.lt  

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Ignalinos miesto didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

adresas 
 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

korpusas 

buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos Nr. 

Ignalinos m. Ignalina Švenčionių 31   

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

(8-5) 2644304 (8-5) 2153784 info@dge.lt  

 
4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2017 metų II ketvirčio duomenys 

 
 
 



II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 
 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Eil. Nr. Technologinio proceso pavadinimas Matavimų atlikimo 
vieta 

Nustatomi 
parametrai 

Matavimų 
dažnumas 

 

Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų 
išmatuota reikšmė1 
matavimo vienetai 

matavimo atlikimo data ir laikas 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Pastabos:  
1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per 

parą skaičius. 
 
 

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 
2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. Nevykdomas. 

 
Taršos šaltinis Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Matavimo atlikimo data 

(metai, mėnuo, diena, val.) 
Nr. kodas1 pavadinimas koordinatės aukštis, 

m 
angos 

skersmuo, m 
srauto greitis, 

m/s 
temperatūra, 

0C 
tūrio debitas, 

Nm3/s 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“ 

 
3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Nevykdomas. 
 

Taršos šaltinis 
 

Teršalai 
 

Matavimų 
rezultatai2 

 

Technologinio 
proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 
matavimo metu3 

 

Matavimo 
metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 
pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.  

Nr. kodas1 kodas pavadinimas  
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Pastabos:  
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma. 
2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią 

koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė. 
3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.). 
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 



IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1. 2017 metų II ketvirtis 

 
Išleistuvo kodas2 Nuotekų valymo įrenginio kodas3 Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas 
1450065   
Mėginio ėmimo 

data, 
MMMM.mm.d

d 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
laikas, 
hh.min 

Mėgi-
nio 

ėmimo 
vieta4 

Laiko- 
tarpis5, 

d 

Nuotekų 
debitas, 

m3/d 

Nuotekų 
kiekis6, 

 m3 

Labai 
smarkus 
lietus7, 
Taip/Ne 

Tempe- 
ratūra, 

ºC 

Teršalai (parametrai) 8 Matavimo 
rezultatas9 

Matavimo 
metodas10 

Laboratorija,  
atlikusi matavimą 

Tyrimų 
proto- 
kolo  
Nr. 

kodas pavadinimas, 
matavimo vnt. 

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

Nr. 

pavadi-
nimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2017-06-07 10:15 Šulinys - - - Ne 9,6 

1001 pH, vnt. 7,00 LST EN ISO 
10523:2012 

2010 m. 
rugpjūčio 

31 d. Nr. 1AT-
231 

UAB 
„Ekometrija“ 34

81
 

– 
Permanganato skaičius, 
mg O2/l 13,0 LST EN ISO 

8467:2002 

1003 BDS7, mg O2/l 8,1 LST ISO 
6060:2003 

1005 ChDS, mg O2/l 44 
LST EN 
1899-
1,2:2000 

1004 
Skendinčios medžiagos 
(SM), mg/l 15,0 LST EN 

872:2005 

1204 
Bendras naftos produktų 
kiekis, mg/l <0,60 SVP 5.4-21 V 

Pastabos:  
1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi. 
2 Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo 

pavadinimas. 
3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų 

valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi. 
5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, 

paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų 
pabaigos. 

6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais 
mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos). 

7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, 
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642). 

8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų 
sąrašo. 

9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią 
konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“. 

10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 



 

Išvada: 
Ignalinos mieste esančios stambiagabaričių ir pavojingų atliekų aikštelės paviršinių nuotekų bandinys imamas iš lietaus kanalizacijos šulinio, 

esančio pietvakarinėje aikštelės dalyje. 2017 metų antrame ketvirtyje tirtame bandinyje, pagal „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą“, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. balandžio 2 d., įsakymu Nr. D1-193 (Žin. 2007-04-14, Nr. 42-1594), cheminių komponentų 
koncentracijos neviršijo didžiausių leidžiamų koncentracijų (DLK). Naftos produktų paviršinių nuotekų bandinyje nerasta, jų kiekis mažesnis nei 
laboratorijos nustatymo riba. 

 
 
 
 

 
Parengė:  UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ projektų vadovas – hidrogeologas Marius  Mikilevičius, 8-612-90433__ 
          (Vardas ir pavardė, telefonas) 
 
 
 
 
____________________________________   _______  _____________  _________________ 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)    (Parašas)  (Vardas ir pavardė)   (Data) 




