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

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ 
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS 

I SKYRIUS 
BENDROJI DALIS 

l. Informacija apie ūkio subjektą: 
l. l. teisinis statusas: 
j uriclinis asmuo 
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) 
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą 

(tinkamą langelį pažymėti X) 

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio 
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens padalinio kodas Juridinių asmenų registre 
vardas, pavardė arba fizinio asmens kodas 

,~--~U_A_B-,-,1-N_T_E_R_G_A:_T_E_S'-' --=--=-,~--- _- _-_ - 3024_81~46 J 
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės 
gyvenamosios vietos adresas 

savivaldybė gyvenamoji vietovė gatvės pavadinimas pastato ar korpus buto ar 
(miestas, kaimo pastatų as negyvenam 
gyvenamoji vietovė) komplekso OSlOS 

Nr. patalpos Nr. 
: Vilniaus m. Vilnius Ozo g. 10 l A - 
L --·-- -- ---- - ......_~ -· --- -· - - - i - 

1 . .5. ryšio informacija 
l telefono Nr. fakso Nr. el. pašto adresas 
l 
l 8 5 2357197 8 5 2356089 info@greengenius.com 

2. Ūkinės veiklos vieta: 
Ukinės veiklos objekto pavadinimas 
UAB „INTERGATES" bioduiu jėgainė 
adresas 
savivaldybė 

! ~:~~:7i;i~StBS; gatvės pavadinimas namo korpus buto ar 
pastato ar as negyvenam 

kaimo pastatų OSlOS 

gyvenamo Ji komplekso patalpos Nr. 
vietovė) Nr. 

Elektrėnų Vievis Naujoji g. 3 - - 

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

8 5 2336636 8 5 2308553 laurvnas(m,ekometrija.lt 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 
2022 metų 



ID. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
2 lentelė. Stacionarill__<lĮ>li11kos oro taršos šaltinių fiz_iniai duomen1s. 

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo Matavimo 
Taršos šaltinis 

(matavimo) vietoje atlikimo data 

tuno (metai, 

Nr. l pavadinimas koordinatės aukštis, m 
angos srauto 

temperatūra, 0c debitas, mėnuo, kodas skersmuo, m greitis, m/s 
Nm3!~ diena, val.) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --·· 
489,9 

2022 12 27 

Generatorius 
491,2 1231_ 1302 

001 ,, TCG20 l 6V l 6C" X - 6070999 10,0 0,4 21,43 491,5 0,95 Y - 552001 489,9 800kW 2022 12 27 
491,2 1231_ 1302 
491,5 

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

Laboratorijos, atlikusios Taršos šaltinis Teršalai Matavimų Technologinio proceso 
matavimus, pavadinimas ir 4 ·-·· 

rezultatai" sąlygos mėginių ėmimo Matavimo metodas leidimo ar akreditacijos 
kodas1 kodas pavadinimas gis ar matavimo metu' pažymėjimo Nr 

Nr. 

7 8 4 5 6 l 2 3 
Dujų analizatoriaus 0,28823 

Azoto oksidai 
0,28628 Standartinės (CO, NOx, S02 ir 

Leidimas Nr. 
250 (NOx) (A) 02) aprašas 0,28239 1399282, išduotas 001 

0,00000 Dujų analizatoriaus 2018 m. sausio 15 d. Sieros dioksidas 
0,00000 Standartinės (CO, NOx, S02 ir 1753 

(S02) (A) 02) aprašas 0,00000 
Pastabos: 
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr." 

2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm'' , arba gis. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, 
pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė. 
3 Detalus aprašymas bet kokių nesrandarunių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.). 
4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas 

Parengė: UAB "Ekometrija" direktoriaus pavaduotojas Laurynas Jasiūnas tel.: 8
1

5 23663~ 

t1ųttdtLJ!b (vardas ,r pavardė, telefonas) 

4/J'/.6// //?/4,rac:2/e,.1 /;f J.,v7_;3,,,.e;?/-/ O 
(OkiMubjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Vardas ir pavardė) (Data) 
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EKOMETRI.JA 
., ( i, e. l o a 

UAB "EKOMETRIJA" 
Geoloeų g, lLYilfliųs. tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53.el.JLinfo@ekometrija.lt 

Leidimas Nr. 1399282, išduotas 2018 m. sausio 15 d. 

2F/KVP 5.10-01 

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ 
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 513 Lapas JJ..!l 

Užsakovas, adresas: UAB "lntergates" Ozo g. lOA, Vilnius 

Objektas, adresas: Kogeneracinė jėgainė, Naujoji g. 3, Vievis 

Ėminių paėmimo/matavimo data: 

Taršos šaltinio: koordinatės: 

2022 m. _gruodžio mėn. 27 d. 

X - 6070999 
Y .. 552001 aukštis, m 10,0 angos skersmuo, m 0,4 

Ėminio Taršos šaltinis 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 

Ėminių Teršalai Matavimų Matavimų 
registracijos 

(matavimo) vietoje 
paėmimo rezultatai rezultatai 

Matavimo, tyrimo 

Nr. Nr. pavadinimas 
srauto greitis, temperatūra, tūrio debitas, 

laikas kodas pavadinimas mg/Nm ' g/s 
metodas 

mis oc Nm3/s 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5288 489,9 1231 303,40 0,28823 Dujų analizatoriaus 
5289 491,2 1247 250 Azoto oksidai 

301,35 0,28628 (CO, NOx, S02 ir 

5290 
Generatorius 

1302 
(NOx) (A) 02) aprašas 

001 ,,TCG2016Vl6C" 21,43 491,5 0,95 297,25 0,28239 
5288 800kW 489,9 1231 

Sieros dioksidas 
0,00 0,00000 Dujų analizatoriaus 

5289 491,2 1247 1753 (S02) (A) 0,00 0,00000 (CO, NOx, S02 ir 

5290 491,5 1302 0,00 0,00000 02) aprašas 

Ėminius paėmė ir matavimus atliko: ekologas Paulius Eiva 
(pareigos, parašas, vardas, pavardė) 

Bendras lapų skaičius: 
Leidimas: 1, 2013-01-02, įsigalioja 20l3-01-02 keitimas O 

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo 
tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama. 


