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ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 

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 

UAB ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 151479265 

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 

negyvenamosios 

patalpos nr. 

Marijampolės Marijampolė Vokiečių g. 10   

1.5. ryšio informacija 

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

8 -343-54204 - info@maatc.lt 

 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai 

adresas  

savivaldybė 

gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 
pastato ar pastatų 

komplekso nr. 
korpusas 

Buto ar 

negyvenamosios 

patalpos nr. 

Marijampolės r. Uosinės k. - 8 - - 

 

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

8-41-545536 - info@geomina.lt 

 

 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m.  

 

      

     



II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS 

 

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. 

 
Eil. 

Nr. 

Išleistuvo 

kodas 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinim

o 

kriterijus1 

Matavimų vieta Matavim

o 

atlikimo 

data ir 

laikas 

Matavi

mų 

rezultat

ai 

Matavi

mo 

metodas
3 

Laboratorija, atlikusi 

matavimus 

koordin

atės 

atstumas 

nuo taršos 

šaltinio, km 

paviršinio 

vandens 

telkinio 

kodas2 

paviršinio 

vandens 

telkinio 

pavadinimas 

leidimo ar 

akreditacijo

s 

pažymėjim

o Nr. 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 

išdavimo data 

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

             

 

Pastabos: 
1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 

gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos 

kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve. 
2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre. 
3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D0DFCDD673A
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2510FB677ADD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DF02D007A33


2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. 

 
Eil. 

Nr. 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta, Matavimo 

atlikimo data 

ir laikas 

Matavimų 

rezultatai 

Matavimo 

metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

pavadinimas koordinatės leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo Nr. 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 

išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Azoto 

oksidai 

750 

mg/m3 
Degimo 

produktų 

išmetimo 

kaminas, 

taršos šaltinis 

Nr. 001 

X=6044910; 

Y=468074 

 

2022-12-14; 

10:23 – 11:00 

119 Elektrocheminis  

 

UAB ,,Geomina“ 

Nr. 1393732 2017-07-27 
Sieros 

dioksidas 

2000 

mg/m3 

0 Elektrocheminis 

Kietosios 

dalelės 

800 

mg/m3 

187,1 Svorio 

 

Pastabos: 
1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1. 

 

Eil. 

Nr. 
Nustatomas parametras 

Matavi

mo vnt. 

Matavimo 

metodas2 
Laboratorija2 

Vertinimo 

kriterijus3  

Matavimų rezultatas 

gręžinio Nr4.  

data  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Pastabos: 
1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:  

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos; 

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus. 
2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole. 
3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.  



 

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. 

 

Eil. 

Nr. 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta 
Matavimo 

atlikimo data ir 

laikas 

Matavimų 

rezultatai 

Matavimo 

metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

pavadinimas koordinatės 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo Nr. 

leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo išdavimo 

data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         

 

Pastabos: 

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 

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

 

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. 

 

Eil. 

Nr. 

Stebėjimo 

objektas 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta 

Matavimo 

atlikimo data 

ir laikas 

Matavimų 

rezultatai 

Matavimo 

metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

koordinatės 

atstumas nuo 

taršos šaltinio, 

km 

  

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 

Nr. 

leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo išdavimo 

data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Pastabos: 

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 



Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar 

kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės. 

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE 

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI 

 

5. 2022 m. UAB ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ MBA įrenginiuose buvo atlikti kieto kuro katilų ,,Kalvis 70“ (2 vnt.) 

matavimai. Išmetamų teršalų išmatuotos koncentracijos neviršijo nustatytų normatyvų. Išmetamų teršalų koncentracijos palyginus su 2021 m. 

praktiškai nekito. Kieto kuro katilo išmetimai priklauso nuo kuro kokybės ir degimo proceso sureguliavimo. Esant drėgnesniam kurui padidėja anglies 

monoksido koncentracija. 

 

IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS 

POVEIKĮ APLINKAI 

 

6. Pateikiama: 

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika; 

6.2. monitoringo tinklo schema; 

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas; 

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas; 

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei; 

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai; 

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti. 

 

 

Ataskaitą parengė Džiugas Viršilas, tel. +37069985799 

 

__________________________ ___________ _________________ _________ 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data) 

įgalioto asmens pareigos)



 


