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Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 3 priedas 

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Šiaulių skyriui 

 
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 X 

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)  

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą 
 

 

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

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

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ 145787276 

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

 

savivaldybė gyvenamoji vietovė 
(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

Gatvės pavadinimas Pastato ar 
pastatų 

komplekso Nr. 

korpusas buto ar 
negyvenam
osios 
patalpos nr. 

Šiaulių m. Šiauliai Pramonės 15 - 71 

1.5. ryšio informacija 

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

8 41 520002 8 41 520002 info@sratc.lt 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas 

adresas 

savivaldybė gyvenamoji vietovė 
(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

Gatvės pavadinimas namo pastato ar 
pastatų 

komplekso Nr. 

korpusas buto ar 
negyvenam

osios 
patalpos nr. 

Šiaulių r. sav. Jurgeliškių k. - - - - 

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

+370 5 2135115 +370 5 2135115 info@fugro.lt 

 

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: 2021 m. IV ketvirtis. 
.
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II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 
 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys (Nepildoma). 
Eil. Nr. Technologinio proceso pavadinimas Matavimų atlikimo 

vieta 
Nustatomi 
parametrai 

Matavimų 
dažnumas 

 

Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų 

išmatuota reikšmė, 
matavimo vienetai1 

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. (Nepildoma) 

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. (Nepildoma) 

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.  
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4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1. 

Išleistuvo kodas2 Nuotekų valymo įrenginio kodas3 Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas 

- - - 

Mėginio 

ėmimo data, 

MMMM.mm
.dd 

Mėginio ėmimo 

vieta4 

Teršalai (parametrai) 8 

Matavimo 

rezultatas9 
Matavimo metodas10 

Laboratorija, 
atlikusi matavimą Tyrimų 

proto- 
kolo 
Nr. 

Kodas Pavadinimas, matavimo vnt. 

Leidimo 

ar akreditacijos 

pažymėjimo Nr. 

Pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2
0
2
1
 1

1
 2

5
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ie

ta
u
s
 

n
u
o
te
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o
s
 

(m
ė
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ė
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o
 t
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š
k
a
s
 

„L
ie

tu
s
“

) 

- Savitasis elektros laidis, µS/cm 1254 LST EN 27888:1999 

Nr. 983766 
UAB „Vandens 

tyrimai“ 
- 

- Permanganato skaičius, mgO/l 29,5 LST EN ISO 8467:2000 

1005 ChDS, mgO2/l 93,9 ISO 15705:2002 

1003 BDS7, mgO2/l 11,5 LAND 47-1:2007 

1004 Skendinčios medž. 652 LST EN 872:2005 

1204 Naftos angliavandeniliai (C10-C40) 0,12 LST EN ISO 9377-2:2002 

 

 

 

 

Parengė __UAB „Fugro Baltic“ projektų inžinierė_Deimantė Dragūnaitė, +370 5 2135115_                                                                          __ 

      (Vardas ir pavardė, telefonas) 
 

 

____________________________________   _______ _____________  _________________ 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)   (Parašas)  (Vardas ir pavardė)   (Data) 
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1 priedas. Laboratorinių tyrimų protokolų kopijos 
 



Zirmunq g. 106, Vilnius a S(5)2325287

Tyrimq protokolas Nr. 211126F8074 | Eminio gavimo data:2021-11-26IID 49735

UZsakovas : UAB " Fugro Baltic" I +3 706 1 8 1 0226 I m.dauksa@fugro. com

Tyrimo rezultatai
Vandens chemind analtzb

Obiektas GreZinys (punktas) Paemimo data

Siauliq s4vartynas,
Jureeli5kiu k., Siauliq r.

"Lietus" 2021-ll-25

Analitd ms/l I *g-"lry4 Analiz6s metodas

Kitos analitds Rezultatai ir matavimo
vienetai

Permanganato indeksas 29.5 ms,Oll LST EN ISO 8467:2000

ChDS 93.9 meOll ISO 15705:2002, i5skylqqa. !!.1
Savitasis elektros laidis 1254 wSlcm20"C LST EN 27888:1999

BDSz 11.5 me O2ll LAND 47-l:2007

Skedindios medl. 652 mell LST EN 872:2005

],V"o.d. n.s.

. tyfrmar

Tyrimq protokol4 parenge

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam eminiui, koks buvo gautas. Tyrimq protokol4

dalimis dauginii leidZiama tit< su UAg ,,Vandens tyrimai" sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruo5tas (2021-12-10)

4tr
il/Ufhem i ke - anal itike V ir g inij a Jakub au ski ene

l'
I



Zirmunq g. 106, Vilnius i S(5)2325287

Tyrimq protokolas Nr. 211126FB074 | Eminio gavimo data202l-ll-26llD 49735

uZsakovas : uAB " Fugro Baltic" I +3 706 I 8 1 0226 I m.dauksa@fugro.com

Tyrimo rezultatai,
Angliavandenilinis rodiklis (naftos produktq C10-C40 koncentracija) vandenyje

Verte, maZesne uZ nustatymo rib4, Zymima (<...).

Tyrimq protokol4 parenge Direktorius Valdas Simdikas

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam eminiui, koks buvo gautas. Tyrimq protokolq dalimis

dauginti leidZiama tik su UAB ,yandens tyrimai" sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruo5tas 2021-12-14

Obiektas GreZinys (punktas) Paemimo data

Siauiiu savarrynas, Jurgeli5kiq k., Siauliq r. "Lietus" 202t ll 25

Analite Nustatyta verte mgil Analizes metodas

Aneliavandenilinis rodiklis 0.12 LST EN ISO 9377-2:2002

,Vandehr
r tyfime,l


