
 

 

Aplinkos apsaugos agentūrai 

 

 

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 

AB „Eurovia Lietuva“ 121949798 

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. 

kor-

pusas 

buto ar negyvena-

mosios patalpos 

nr. 

Vilniaus m. Vilnius Liepkalnio g. 85   

1.5. ryšio informacija 

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

5-2152050, 687-722734 5-2152141 eurovia@eurovia.lt 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

AB „Eurovia Lietuva“ Klaipėdos asfaltbetonio gamykla 

adresas 

savivaldybė 

gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas 

namo 

pastato ar 

pastatų 

komplekso 

nr. 

kor-

pusas 

buto ar negyvena-

mosios patalpos 

nr. 

Klaipėdos m. Klaipėda Pamiškės 6   

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

5-2152050, 687-722734 5-2152141 eurovia@eurovia.lt 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2020 m. 

 

 

 



 

 

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS 

 

Poveikio aplinkos kokybei monitoringas neprivalomas, nes nėra kriterijų. 

 

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

SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI 

 

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų 

pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei 

prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis. 

 

Taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringo analizė 

Taršos šaltinio 

Teršalai Leidžiama tarša 

2020 m. matavimo Praėjusių metų 

monitoringo 

duomenys 

Pastabos 
Nr. pavadinimas atlikimo data rezultatas 

023 Asfaltbetonio maišytuvas 

„Benninghoven“ 

Kietosios dalelės (C) 0,59281 g/s 2020-12-17 0,31444 g/s 0,34980 g/s  

Anglies monoksidas (B) 3,35829 g/s 2020-12-17 2,22691 g/s 2,26922 g/s  

Azoto oksidai (B) 4,78516 g/s 2020-12-17 1,88439 g/s 2,14668 g/s  

Sieros dioksidas (B) 0,14416 g/s 2020-12-17 0,04043 g/s 0,05904 g/s  

Formaldehidas 0,00677 g/s 2020-12-17 0,00258 g/s 0,00312 g/s  

029 Mineralinių miltelių talpykla Kietosios dalelės (C) 0,00073 g/s 2020-12-17 0,00037 g/s -  

Išvada: 2020 metais išmetamų teršalų kiekiai neviršijo nustatytų normų 

 

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo analizė *** 

 

Technologinių procesų monitoringas nėra privalomas, nes nėra kriterijų 

 

 



 

 

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

POVEIKĮ APLINKAI 

 

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas neprivalomas, nes nėra kriterijų. 

 

 

 

 
Ataskaitą parengė  

 Vardas ir pavardė, telefonas 

 

 

       
Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos  Parašas  Vardas ir pavardė  Data 

 

 


