
 

 

Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatų 
3 priedas 

 
(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) 
išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma) 
 

X 
 

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos 
 
(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 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 „Klaipėdos energija“ 140249252 
 

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. 

Klaipėdos m. Klaipėda Danės g. 8   
 
1.5. ryšio informacija 
telefono Nr.  fakso Nr.  el. paštas 
8 (46) 410859 8 (46) 410870 klenergija@klenergija.lt 
 
2. Ūkinės veiklos vieta: 
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 
Gargždų šilumos tinklų rajono katilinė Nr. 4 
adresas 
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savivaldybė gyvenamoji vietovė 
(miestas, kaimo 
gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas namo 
pastato ar 
pastatų 
komplekso 
Nr.  

Korpu-
sas 

buto ar 
negyvena-
mosios 
patalpos Nr. 

Klaipėdos 
raj. 

Gargždai J. Janonio g. 38   

 
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 
telefono Nr.  fakso Nr.  el. paštas 
8 (46) 392247  jurgita.prismantiene@klenergija.lt 
 
4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. IV ketvirtis 



 

 

 
III SKYRIUS 

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 
Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys 

2 lentelė 
Taršos šaltinis Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Matavimo atlikimo data 

(metai, mėnuo, diena, val.) 
Nr. kodas1 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 
1 002 Kaminas X 6177934 

Y 335930 
42 1,5 1,23 116 2,71 2022-12-20 

 
Pastabos:  
1Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“ 

*Duomenys pagal Taršos leidimą. 
 
Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys 

3 lentelė 
Taršos šaltinis Teršalai Matavimų 

rezultatai2 
Technologinio proceso 
sąlygos ėminių ėmimo 

ar matavimo metu3 

Matavimo metodas4 Laboratorijos, atlikusios matavimus, 
pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo Nr.  
Nr. kodas1 kodas pavadinimas  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 002 

Katilas 
VŠK 
Nr. 3 

6493 Kietosios dalelės (A) 6,0 mg/Nm3 2022-12-20 LAND 28-98/M-08 UAB „Vakarų centrinės laboratorija“ 
Nr.1AT-293 

177 Anglies monoksidas (A) 6,0 mg/Nm3 2022-12-20 Elektrocheminis AB „Klaipėdos energija“ EGT VKKG 
chemijos laboratorija Nr. 1AT-271 

250 Azoto oksidai (A) 164,0 mg/Nm3 2022-12-20 Elektrocheminis AB „Klaipėdos energija“ EGT VKKG 
chemijos laboratorija Nr. 1AT-271 

1753 Sieros dioksidas (A) 
 
 

0 mg/Nm3 2022-12-20 Elektrocheminis AB „Klaipėdos energija“ EGT VKKG 
chemijos laboratorija Nr. 1AT-271 

 


