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Aplinkos apsaugos agentūrai 
Lietuvos geologijos tarnybai 

 

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 

VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ 300092998 

 

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.  

korpus

as 

buto ar 

negyvenam

osios 

patalpos Nr.  

Kauno m. Kaunas Pramonės pr. 4 A - 

 

1.5. ryšio informacija 

telefono Nr.  fakso Nr.  el. pašto adresas 

+370 37 311267 +370 37 490734 info@kaunoratc.lt 

 

2. Ūkinės veiklos vieta: 
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Rekultivuotas Čiukiškių buitinių atliekų sąvartynas 

adresas 

savivaldybė gyvenamoji vietovė 
(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas namo 

pastato ar 

pastatų 
komplekso 

Nr.  

korpus

as 

buto ar 

negyvenam

osios 

patalpos Nr.  

Kėdainių r. Čiukiškių k. - - - - 

 

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

861209894 - laurynas.k@ekometrija.lt 

 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2021 m. 

 



 

 

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS 

 

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. 
Eil. 

Nr. 

Išleistuv
o kodas 

Nustatomi parametrai Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta Matavimo 

atlikimo 

data ir 

laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 

metodas3 

Laboratorija, atlikusi matavimus3 

koordinatės atstumas 

nuo taršos 
šaltinio, km 

paviršinio 
vandens 

telkinio 

kodas2 

paviršinio 

vandens 

telkinio 

pavadinimas 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 
Nr. 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 
išdavimo data 

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

1. 

- 

Temperatūra, °C - 

6127256, 

489815 
- 

Kodo nėra, 
nes tai 

dirbtinis 

paviršinis 
telkinys 

P1 
2021-05-19, 

16.23 val. 

17,5 

- - 

2. pH - 7,8 

3. BDS7, mg/l - 4,6 

4. ChDS, mg/l - <28 

5. 
Suspenduotos 

medžiagos, mg/l - 8,7 

6. Ištirpęs deguonis, mg/l - 7,69 

7. Amonis, mg/l - 0,603 

8. Nitratas, mg/l - 1,59 

9. Nitritas, mg/l - 0,068 

10. Bendras azotas, mg/l - 4 

11. Fosfatas, mg/l - 0,312 

12. Bendras fosforas, mg/l - 0,62 

13. Benzenas, µg/l 50 <1 

14. Toluenas, µg/l - <1 

15. Etilbenzenas, µg/l - <1 

16. p- ir m-ksilenai, µg/l - <1 

17. o-ksilenai, µg/l - <1 

18. TMB suma, µg/l - <1 

19. 

Aromatinių 
angliavandenilių suma, 

µg/l 

- <1 

20. C6-C10 suma, mg/l - <0,01 

21. C10-C28 suma, mg/l - <0,05 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 lentelės tęsinys. 
Eil. 

Nr. 

Išleistuv
o kodas 

Nustatomi parametrai Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta Matavimo 

atlikimo 

data ir 

laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 

metodas3 

Laboratorija, atlikusi matavimus3 

koordinatės atstumas 

nuo taršos 
šaltinio, km 

paviršinio 
vandens 

telkinio 

kodas2 

paviršinio 

vandens 

telkinio 

pavadinimas 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 
Nr. 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 

išdavimo data 

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

1. 

- 

Temperatūra, °C - 

6126994, 

489810 
- 

Kodo nėra, 
nes tai 

dirbtinis 

paviršinis 
telkinys 

P2 
2021-05-19, 

16.10 val. 

17,0 

- - 

2. pH - 7,2 

3. BDS7, mg/l - 2,5 

4. ChDS, mg/l - <28 

5. 
Suspenduotos 

medžiagos, mg/l - 6,3 

6. Ištirpęs deguonis, mg/l - 7,28 

7. Amonis, mg/l - 0,333 

8. Nitratas, mg/l - 98 

9. Nitritas, mg/l - 0,133 

10. Bendras azotas, mg/l - 103 

11. Fosfatas, mg/l - 0,098 

12. Bendras fosforas, mg/l - 0,262 

13. Benzenas, µg/l 50 <1 

14. Toluenas, µg/l - <1 

15. Etilbenzenas, µg/l - <1 

16. p- ir m-ksilenai, µg/l - <1 

17. o-ksilenai, µg/l - <1 

18. TMB suma, µg/l - <1 

19. 

Aromatinių 
angliavandenilių suma, 

µg/l 

- <1 

20. C6-C10 suma, mg/l - <0,01 

21. C10-C28 suma, mg/l - <0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 lentelės tęsinys. 
Eil. 

Nr. 

Išleistuv
o kodas 

Nustatomi parametrai Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta Matavimo 

atlikimo 

data ir 

laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 

metodas3 

Laboratorija, atlikusi matavimus3 

koordina-tės atstumas 

nuo taršos 
šaltinio, km 

paviršinio 
vandens 

telkinio 

kodas2 

paviršinio 

vandens 

telkinio 

pavadinimas 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 

Nr. 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 
išdavimo data 

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

1. 

- 

Temperatūra, °C - 

6127015, 

490128 
- 

Kodo nėra, 
nes tai 

dirbtinis 

paviršinis 
telkinys 

P3 
2021-05-19, 

15.58 val. 

17,2 

- - 

2. pH - 7,9 

3. BDS7, mg/l - 6,4 

4. ChDS, mg/l - <28 

5. 
Suspenduotos 

medžiagos, mg/l - 8,8 

6. Ištirpęs deguonis, mg/l - 7,5 

7. Amonis, mg/l - 0,853 

8. Nitratas, mg/l - 6,05 

9. Nitritas, mg/l - 0,168 

10. Bendras azotas, mg/l - 11 

11. Fosfatas, mg/l - 0,319 

12. Bendras fosforas, mg/l - 0,718 

13. Benzenas, µg/l 50 <1 

14. Toluenas, µg/l - <1 

15. Etilbenzenas, µg/l - <1 

16. p- ir m-ksilenai, µg/l - <1 

17. o-ksilenai, µg/l - <1 

18. TMB suma, µg/l - <1 

19. 

Aromatinių 
angliavandenilių suma, 

µg/l 

- <1 

20. C6-C10 suma, mg/l - <0,01 

21. C10-C28 suma, mg/l - <0,05 

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 Tyrimus atlikusios laboratorijos ir matavimo metodai nurodyti tyrimų protokole (1 priedas). 

 

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. (Monitoringas nevykdomas) 

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


 

 

Eil. 

Nr. 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta, Matavimo 

atlikimo data ir 

laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 

metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

pavadinima

s 

koordinat

ės 

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. 
 

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1. 

Eil. 

Nr. 
Nustatomas parametras 

Matavimo 

vnt. 

Matavimo 

metodas1 
Laboratorija2 

Vertinimo 

kriterijus3 

Matavimų rezultatas 

Gr. Nr. 47026 Gr. Nr. 47027 Gr. Nr. 47028 

2021-05-24 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Gruntinio vandens lygis m - - - 0,51 nerastas nebuvo vandens 

2. Temperatūra °C 

Multimetras 

[1] - 11,8 - - 

3. pH pH vnt. [1] - 7,4 - - 

4. Ištirpęs deguonis mg/l [1] - 112 - - 

5. Oksidacijos redukcijos potencialas mV [1] - 8,48 - - 

6. Savitasis elektrinis laidis µS/cm [1] - 795 - - 

7. pH pH vnt. 
- 

[2] - 7,4 - - 

8. Permanganato indeksas mg/l [2] - 2 - - 

9. Savitasis elektrinis laidis µS/cm  [2] - 886 - - 

10. ChDSCr mg/l 

 

[2] - 11 - - 

11. Chloridai mg/l [2] 500 [1, 2] 16,3 - - 

12. Sulfatai mg/l [2] 1000 [1, 2] 33,8 - - 

13. Hidrokarbonatai mg/l  [2] - 478 - - 

14. Bendras kietumas mg/l 

 

[2] - 8,96 - - 

15. Kalcis mg/l [2] - 134 - - 

16. Magnis mg/l [2] - 27,7 - - 

17. CO3 mg/l  [2] - 0,088 - - 

18. Natris mg/l 

 

[2] - 7,34 - - 

19. Kalis mg/l [2] - 7,25 - - 

20. Amonis mg/l [2] 12,86 [2] 0,026 - - 

21. Nitratai mg/l [2] 100 [1], 50 [2] 23,1 - - 

22. Nitritai mg/l [2] 1 [1, 2] 0,021 - - 



 

 

Eil. 

Nr. 
Nustatomas parametras 

Matavimo 

vnt. 

Matavimo 

metodas1 
Laboratorija2 

Vertinimo 

kriterijus3 

Matavimų rezultatas 

Gr. Nr. 47026 Gr. Nr. 47027 Gr. Nr. 47028 

2021-05-24 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Bendras azotas mg/l  [2] - 5,77 - - 

24. Fosfatai mg/l  [2] 3,3 [2] <0,049 - - 

25. Bendras fosforas mg/l  [2] - 0,024 - - 

26. 
Ištirpusių mineralinių medžiagų 

suma 
mg/l  [2] - 

728 - - 

27. Fenolis mg/l 

 

[2] 0,2 [2] <0,015 - - 

28. Švinas µg/l [3] 75 [1], 32 [2] <1 - - 

29. Cinkas µg/l [3] 1000 [1], 3000 [2] 13,3 - - 

30. Nikelis µg/l [3] 100 [1], 40 [2] <3 - - 

31. Varis µg/l  [3] 2000 [1], 100 [2] 2,8 - - 

32. Kadmis µg/l 

 

[3] 6 [1], 10 [2] <0,2 - - 

33. Chromas µg/l [3] 100 [1], 500 [2] <2 - - 

34. Benzenas µg/l [4] 50 [1], 10 [2] <1 - - 

35. Toluenas µg/l [4] 1000 [1] <1 - - 

36. Etil-benzenas µg/l [4] 300 [1] <1 - - 

37. p- ir m- ksilenai µg/l [4] - <1 - - 

38. o- ksilenai µg/l [4] - <1 - - 

39. Ksilenai µg/l [4] 500 [1] <1 - - 

40. TMB suma µg/l [4] - <1 - - 

41. Aromatinių angliavandenilių suma µg/l [4] - <1 - - 

42. C6-C10 suma mg/l [4] 10 [3] <0,01 - - 

43. C10-C28 suma mg/l [4] - <0,05 - - 

 

Pastabos:  
1 Matavimo metodas ir laboratorija nurodyti tyrimų protokole. 
2 Laboratorijos: 1 – UAB „Ekometrija“ mobili; 2 – UAB „Ekometrija“; 3 – ALS Czech Republic; 4 – UAB „Vandens tyrimai“. 
3 Ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai: 
[1] – RV pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2008, Nr. 53-1987; 

[2] – DLK pagal „Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“. Žin., 2003, Nr.17-770; 

[3] – RV pagal LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2009, Nr. 140-6174. 

 

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. (Monitoringas nevykdomas) 

 



 

 

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. (Monitoringas nevykdomas) 

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. 





 

 

PRIEDAI 



 

 

1 priedas 

 

Paviršinio vandens cheminės sudėties tyrimų protokolai 









 

 

2 priedas 

 

Požeminio vandens cheminės sudėties tyrimų protokolai 







 

 

3 priedas 

 

Požeminio vandens fizinių – cheminių parametrų matavimų protokolai 





 

 

4 priedas 

 

Lietuvos geologijos tarnybos UAB „Ekometrija“ išduotas leidimas tirti žemės 
gelmes 





 

 

5 priedas 

 

Laboratorijų leidimai atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir 
aplinkos tyrimus 

 



 

 

 

 

 

 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

 

 

LEIDIMAS 

ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (ARBA) IŠLEIDŽIAMŲ Į APLINKĄ 
TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE, 

DIRVOŽEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS, IR (AR) IMTI 
ĖMINIUS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI 

Nr. 1369282 

 
 

[1] [2] [3] [4] [7] [2] [6] [5] [5] 
 

 

 
(Juridinio asmens kodas/ verslo liudijimo 

arba individualios veiklos pagal pažymą 
registracijos duomenys) 

 

 

UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, (8 5) 215 7275 
(juridinis asmuo / fizinis asmuo, juridinio asmens padalinys, adresas, telefonas) 

 

 

Leidimas išduotas leidimo priede nurodytai veiklai vykdyti. 
 

Leidimą (su priedais) sudaro 14 lapų. 

 

 

 

 

 

 

Leidimas išduotas nuo  2018-01-15  

 (data)  

Leidimas atnaujintas    

Aplinkos apsaugos agentūros 2021-02-23 Sprendimu  Nr. (4.19)-A4E-2129 

 (data)  

 

 

 

 



#T APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

LEIDIMAS

ATLIKTT ranSos S.LlrrNrq r5vrnravrq I ApLrNx4 rnnSALU rR
rnnS.tr,q ApLINKos ELEMENTUosE MATAVIMUS IR TvRTMUS

(galioja tik kartu su priedu ir tik priede nurodytiems nustatomiems parametrams tyrimq objektuose)

2012m. spalio 29 d. Nr. 983766

UAB,,Vandens Erimai"
aiffinn]q- g. 106, Ll-09121 Vilntus, tel. +370 52325287 . faks. +370 52325287

(laboratorij os pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas)

UAB ,,Vandens tyrimai" Saltiniqi5metamq i aplinka
imo tvarkos apra5o,ter5alq ir ter5alq aplinkos el

patvirtinto Lietuvos d. isakymu Nr. Dl-
7tI (hin.,2005,Nr.4- ir gali atlikti
matavimus ir twi

bplinkos ministro 2004

, Nr. 108-4444; 2012,Nr. 4
ytus leidimo priede.
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