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(reikiamą langelį pažymėti X) 

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS 

ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO 

NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą:  

1.1. teisinis statusas:    

juridinis asmuo   

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 „Dolomitas“ 167900844 

 

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.  

Korpu-

sas 

buto ar 

negyvena-

mosios 

patalpos Nr.  

Pakruojo r. Petrašiūnų k. Dolomito g. 6   

 

1.5. ryšio informacija 

telefono Nr.  fakso Nr.  el. paštas 

861430018   

 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

AB „Dolomitas“ 

Adresas:  

savivaldybė gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas namo 

pastato ar 

pastatų 

komplekso 

Nr.  

Korpu-

sas 

buto ar 

negyvena-

mosios 

patalpos Nr.  

Pakruojo r. Petrašiūnų k. Dolomito g. 6   

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 

telefono Nr.  fakso Nr.  el. paštas 

861430018  r.gudiene@dolomitas.lt 

 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 
               2022  IV  ketv.  

 

 



 

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 

 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys 

Šis skyrius bei lentelė nepildomi, technologinių procesų monitoringas nevykdomas. 
 

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 

 

2 ir 3 lentelės nepildomos nes oro teršalų monitoringo duomenys bus pateikiami metinėje ataskaitoje 

 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 

 

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.   
Išleistuvo kodas2 Nuotekų valymo įrenginio kodas3 Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas 

 Nr.1650098   

Mėginio 

ėmimo data, 

MMMM.m

m.dd 

Mėginio 

ėmimo 

laikas, 

hh.min 

Mėginio 

ėmimo 

vieta4 

Laiko- 

tarpis5, 

d 

Nuotekų 

debitas, 

m3/d 

Nuotekų 

kiekis6, 

 m3 

Labai 

smarkus 

lietus7, 

Taip/Ne 

Tempe- 

ratūra, 

ºC 

Teršalai (parametrai) 8 Matavimo 

rezultatas9 

Matavi

mo 

metodas
10 

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 10 11 12 13 14 15 

2022-12-19 13:00 

Išleidžia

mose 

nuotekose 

112 2851 319299 ne 2,3 1004 
Skendinčios 

medžiagos, mg/l 
<2,5 

LST EN 

872:200

5 

1AT-231 UAB „Ekometrija“ 16115 

 

Parengė  Rima Gudienė, 8 614 30018 
  (Vardas ir pavardė, telefonas) 

 

Aplinkos inžinierė/vadovybės atstovė 

kokybei 

   Rima Gudienė   2023 m. sausio 04 d. 

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

 


