
 

 

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS 

ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO 

NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS 

 

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 "Palangos šilumos tinklai" 152697886 

 

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.  

Palangos m. Palanga Klaipėdos pl. 63 - - 

 

1.5. ryšio informacija 

telefono Nr.  fakso Nr.  el. pašto adresas 

8 460 51431 8-460-52382 info@palangosst.lt 

 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 
UAB „Palangos šilumos tinklai“, Palangos rajoninė katilinė 

adresas 

savivaldybė gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas namo 

pastato ar 

pastatų 

komplekso 

Nr.  

korpus

as 

buto ar 

negyvenam

osios 

patalpos Nr.  

Palangos m. Palanga Klaipėdos pl. 63 - - 

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 

telefono Nr.  fakso Nr.  el. pašto adresas 

8-679-93841 8-460-52382 eimantas.pikturna@palangosst.lt 

 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 

2020 metai 



 

 

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 

 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. (Lentelė nepildoma. Technologinių procesų monitoringas nevykdomas.) 
Eil. 

Nr. 

Technologinio proceso 

pavadinimas 

Matavimų 

atlikimo vieta 

Nustatomi 

parametrai 

Matavimų 

dažnumas 

Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių 

sąlygų 

išmatuota reikšmė1, 

matavimo vienetai 
matavimo atlikimo data ir laikas 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 

 

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. 

 

Taršos šaltinis 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje* 

Matavimo atlikimo data 

(metai, mėnuo, diena, val.) 

Nr. kodas pavadinimas koordinatės aukštis, m 

angos 

skersmuo, 

m 

srauto 

greitis, m/s 

temperatūra, 

°C 

tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

013 

- WITOMAX 200 
X=6202674; 

Y=317362 
45 3,0 

1,21 110,9 6,02 - 

- DKVR-10-13 -1 -1 -1 -1 

- PTVM 30M -1 -1 -1 -1 

015 
- WEISS DHF-11 X=6202698; 

Y=317377 
35 0,8 

16,40 52,0 6,86 - 

- WITOMAX 200 -1 -1 -1 -1 

016 - PTVM 30M 
X=6202698; 

Y=317356 
25 0,8 -1 -1 -1 -1 

019 - 
KOMFORTS 

AK5000P10T130 

X=6203637; 

Y=317356 
35 0,8 9,06 50,0 3,85 - 

Pastabos:  
1 - taršos šaltinis (katilas) 2020 m. nebuvo eksploatuotas. 

*- rodikliai pateikti pagal TIPK leidimą.  



 

 

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. 

 
Taršos šaltinis Teršalai Matavimų 

rezultatai 

Technologinio 

proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 

matavimo metu 

Matavimo metodas Laboratorijos, atlikusios matavimus, 

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo Nr. 
Nr. kodas kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

013 - 
177 Anglies monoksidas (A) 1,0 mg/Nm3 Gamtinės dujos 

(2020-12-14) 

Elektrocheminis 

dūmų analizatorius 

UAB "Palangos šilumos tinklai". Leidimas 

Nr.l 315051 250 Azoto oksidai (A) 90,0 mg/Nm3 

015 - 

177 Anglies monoksidas (A) 89,0 mg/Nm3 Biokuras 

(2020-12-14) 

Elektrocheminis 

dūmų analizatorius 

UAB "Palangos šilumos tinklai". Leidimas 

Nr.l 315051 250 Azoto oksidai (A) 373,0 mg/Nm3 

6493 Kietosios dalelės (A) 135,7 mg/Nm3 (2020-02-26) LAND 28-98/M-08 UAB „Labtesta“. Leidimas Nr. 1AT-279 

016 - 
177 Anglies monoksidas (A) -1 

-1 -1 -1 
250 Azoto oksidai (A) -1 

019 - 

177 Anglies monoksidas (A) 7,0 mg/Nm3 Biokuras 

(2020-12-16) 

Elektrocheminis 

dūmų analizatorius 

UAB "Palangos šilumos tinklai". Leidimas 

Nr.l 315051 250 Azoto oksidai (A) 339,0 mg/Nm3 

6493 Kietosios dalelės (A) 20,6 mg/Nm3 (2020-06-01) LAND 28-98/M-08 UAB „Labtesta“. Leidimas Nr. 1AT-279 

Pastabos: 
               1- taršos šaltinis (katilas) 2020 m. nebuvo eksploatuotas. 

 

 

 

Parengė Eimantas Pikturna, tel.: (8 679)  93 841.  
(Vardas ir pavardė, telefonas) 

 

 

 

_________________________ __________ ___________________ ______________ 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data) 

įgalioto asmens pareigos) 
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