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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 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys 132340880 

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. 

Telšių Telšiai  Miškininkų g.  4   

1.5. ryšio informacija 

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

8-444-70544 - telsiai@vmu.lt 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio skysto kuro degalinė 

adresas 
 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė (miestas, 

kaimo gyvenamoji vietovė) 
gatvės pavadinimas 

pastato ar 

pastatų 

komplekso nr. 

korpusas 

buto ar 

negyvena-

mosios 

patalpos nr. 

Telšių Telšiai  Miškininkų g.  4   

 

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

(8-5) 2644304  info@dge.lt  

 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2020 metai. 
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II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS 
 

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Nepildoma 

Eil. 

Nr. 

Išleistuvo 

kodas 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta Matavimo 

atlikimo 

data ir 

laikas 

Matavimų 

rezultatai 

Matavimo 

metodas3 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

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 

             
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. 

 

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. Nepildoma 

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. 

 

3. lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys 2020 metais. 

Eil. 

Nr. 
Nustatomas parametras 

Matavimo 

vnt. 
Matavimo metodas2 Laboratorija2 

Vertinimo 

kriterijus3 

Matavimų rezultatas 

gręžinio Nr.4 37467 

data 2020-05-22 2020-11-04 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Vandens lygis m. abs. a matuoklė   149,51 150,14 

2 Temperatūra oC HI 98129 instrukcija   8,8 7,73 

3 pH - HI 98129 instrukcija   7,34 11,7 

4 Savitasis elektros laidis μS/cm HI 98129 instrukcija   802 745 

5 Chloridai mg/l   500A) - 44,4 

6 Sulfatai mg/l   1000A) - <1,0 

7 Hidrokarbonatai mg/l    - 609 

8 Karbonatai mg/l    - 0,25 

9 Nitritai mg/l   1 A) - <0,05 

10 Nitratai mg/l   100A) - <0,10 

11 Natris mg/l    - 20,7 

12 Kalis mg/l    - 1,1 

13 Kalcis mg/l    - 142 

14 Magnis mg/l    - 33,8 

15 Amonis mg/l    - 0,17 

16 pH -    - 7,41 
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Eil. 

Nr. 
Nustatomas parametras 

Matavimo 

vnt. 
Matavimo metodas2 Laboratorija2 

Vertinimo 

kriterijus3 

Matavimų rezultatas 

gręžinio Nr.4 37467 

data 2020-05-22 2020-11-04 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 Permanganato indeksas mg O/l    - 1,77 

18 Cheminis deguonies suvartojimas mg O/l    14,7 4,2 

19 Savitasis elektros laidis μS/cm    - 868 

20 Bendras kietumas mg-ekv/l    - 9,87 

21 Karbonatinis kietumas mg-ekv/l    - 9,87 

22 Bendra mineralizacija mg/l    - 851 

23 Benzenas µg/l   50 A) 13 123 

24 Toluenas µg/l   1000 A) <2,0 3,4 

25 Etilbenzenas µg/l   300 A) <2,0 <1,0 

26 m– ir p– Ksilenai µg/l   500 A) <2,0 <1,0 

27 o– Ksilenas µg/l    <2,0 <1,0 

28 BEA C6-C10 suma mg/l   2 B) <0,11 0,22 

29 DEA C10-C28 suma mg/l   2 B) <0,39 <0,05 

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.  
A) D1-230 – „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ (2008 04 30 Nr. D1-230). Normatyvinės reikšmės II grupės (jautrioms taršai) teritorijoms. 
B) LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“. Normatyvinės reikšmės II grupės (jautrioms taršai) teritorijoms. 

 

2020 metais monitoringą vykdė UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, LGT išduoto leidimo tirti žemės gelmes Nr. 86, data: 2006-09-01. 

 

Monitoringo tikslas – kontrolinis monitoringas pagal monitoringo programą 2020-2024 metams (VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio skysto 

kuro degalinės, esančios Miškininkų g. 4, Telšiuose, aplinkos monitoringo programa 2020-2024 metams. Vilnius, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, 2020). 

 
Skysto kuro degalinės teritorijoje yra vienas stebimasis gręžinys, kurio numeris - 37467. Pagal galiojančią monitoringo programą bandinius gręžinyje numatyta imti 

du kartus metuose: kas 6 mėnesius ištirti lengvųjų angliavandenilių kiekį bei cheminį deguonies suvartojimą; kas 12 mėnesių – bendrą cheminę sudėtį, vieną kartą 

per penkis metus (numatyta 2022 metų ruduo) ištirti sunkiųjų metalų kiekį. 

 

2020 metais tirtuose vandens bandiniuose nustatytos bendrųjų cheminių komponentų koncentracijos neviršijo ribinių verčių pagal „Cheminėmis medžiagomis 

užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“ (2008 04 30 Nr . D1-230). Antrąjį pusmetį paimtame gruntinio vandens bandinyje nustatyta nedidelė 

benzino C6-C10  eilės angliavandenilių koncentracija, neviršijanti ribinės vertės pagal LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos 

apsaugos reikalavimus“. Tame pačiame bandinyje nustatyta padidėjusi benzeno koncentracija (123 μg/l), kuri ribinę vertę (50 μg/l) pagal D1-230 viršijo 2,5 karto. 

Ištirpusių dyzelino C10-C28 eilės angliavandenilių tirtuose bandiniuose neaptikta. 
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1. UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ leidimo tirti žemės gelmes kopija. 

http://www.dge.lt/


PATVIRTINTA 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207 

 

 
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES 

 

2020-07-01 Nr. 86 

Vilnius 

 

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ 
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300085690,  

adresas Vilnius, Olandų g. 3) 

 

leidžiama atlikti: 

 

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,  

vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,  

požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,  

geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,  

ekogeologinį tyrimą, 

geologinį kartografavimą,  

hidrogeologinį kartografavimą,  

geocheminį kartografavimą,  

ekogeologinį kartografavimą,  

naudingųjų iškasenų išteklių kartografavimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                 _____________                                       Giedrius Giparas 

(pareigų pavadinimas)          A.V.                                        (parašas)                                             (vardas ir pavardė) 
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2. Laboratorinių tyrimų protokolai. 

http://www.dge.lt/


UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment"

Objektas VšĮ ,,Telšių miškų urėdija" skysto kuro degalinė

požeminis vanduo

20DG134

2020-05-22

2020-05-25

Mėginio identifikacija (pagal užsakovą)

37467

Mėginio identifikacija (pagal laboratoriją)

20DG134 01

ChDSCr mg O2/l 2020-05-26 14,7 ISO 15705:2002 

Benzenas µg/l 2020-05-27 13,0 ISO 11423-1:1997

Toluenas µg/l 2020-05-27 <2,0 ISO 11423-1:1997

Etilbenzenas µg/l 2020-05-27 <2,0 ISO 11423-1:1997

P- ir m- ksilenai µg/l 2020-05-27 <2,0 ISO 11423-1:1997

O- ksilenas µg/l 2020-05-27 <2,0 ISO 11423-1:1997

C6-C10 mg/l 2020-05-27 <0,11 US EPA 8015C

C10-C28 mg/l 2020-05-27 <0,39 US EPA 8015C

Vyr. chemikė Rūta Vilbasienė

Data: 2020-06-10

Mėginių paėmimo data

Tyrimų protokolas

Užsakovas

Adresas

Mėginio rūšis

Užsakymo Nr.

Mėginių pristatymo į laboratoriją data

Analitė
Matavi

mo vnt.

Tyrimo atlikimo 

data

Normatyvinio 

dokumento žymuo
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3. Laboratorijos leidimas atlikti tyrimus. 

 

http://www.dge.lt/


#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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