
 

 Aplinkos apsaugos agentūrai 
X Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos 
 Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai 
(reikiamą langelį pažymėti X) 

 
ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO 2022 M. 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 

Uždaroji akcinė bendrovė „Žalvaris“ 120504795 

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. 

Korpusas 

Buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos 

Nr. 

Kauno m.  Kauno m. Palemono g. 1   

 
1.5. Ryšio informacija 

Telefono Nr. Fakso Nr. El. pašto adresas 

+370 37 490260 +370 37 373478 info@zalvaris.lt 

 
2. Ūkinės veiklos vieta 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 
Pavojingų atliekų utilizavimo aikštelė 

Adresas 

Savivaldybė 

Gyvenamoji 
vietovė (miestas, 

kaimo 
gyvenamoji 

vietovė) 

Gatvės 
pavadinimas 

Pastato ar 
pastatų 

komplekso 
Nr. 

Korpusas 

Buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos 

Nr. 

Kauno m. Kauno m. Palemono g. 171 A  

 
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija 

Telefono Nr. Fakso Nr. El. paštas 

+370 5 213 3623 – info@harmony.lt 

 
4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. 

 
 



 

II. POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS 
 

Pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų III skyriaus 11.3. punkto reikalavimus objekte turi būti vykdomas poveikio požeminiam vandeniui 

monitoringas. 

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Nepildoma. 

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. Nepildoma. 
 
3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys.  
 
Eil. 
Nr. 

Nustatomas parametras 
Matavi-mo 

vnt. 
Matavimo 
metodas 

Labora-
torija1 

Vertinimo 
kriterijus2 
(pastaba) 

Matavimų rezultatas 
Gręž. 40486 Gręž. 40487 Gręž. 40488 

2022-04-14 2022-08-04 2022-04-14 2022-08-04 2022-04-14 2022-08-04 
1. Bendrieji rodikliai 

Matavimo metodas 

ir laboratorija 

nurodyti 1 priede 

       
1. Bendras kietumas mg-ekv/l – – 28,3 – 22,0 – 6,17 
2. Karbonatinis kietumas mg-ekv/l – – 9,33 – 8,87 – 5,98 
3. Nekarbonatinis kietumas mg-ekv/l – – 18,9 – 13,2 – 0,19 
4. IMMS, mg/l mg/l – – 2381 – 1901 – 511 
5. CO2 mg/l – – 264 – 218 – 63,1 
6. pH pH vnt. – – 6,59 – 6,65 – 7,06 
7. Savitasis elektros laidis µS/cm – – 2780 – 2320 – 636 
8. Permanganato skaičius mgO2/l – – 3,69 – 5,54 – 3,08 
9. CHDS pagal bichromatą mgO2/l – – < 4,0 – 6,18 – < 4,0 
10. Cl- mg/l 500 (1, 2 – 154 – 74,8 – 1,88 
11. SO4

2- mg/l 1000 (1, 2 – 1058 – 811 – 19,7 
12. HCO3

- mg/l – – 569 – 541 – 365 
13. CO3

2- mg/l – – 0,28 – 0,27 – 0,18 
14. NO2

- mg/l 1 (1, 2 – < 0,2 – < 0,2 – < 0,2 
15. NO3

- mg/l 50, 100 (1, 2 – 3,91 – < 1,0 – < 1,0 
16. Na+ mg/l – – 86,7 – 82,2 – 1,84 
17. K+ mg/l – – 3,93 – 1,22 – 4,27 
18. Ca2+ mg/l – – 410 – 311 – 109 
19. Mg2+ mg/l – – 95,3 – 79,3 – 9,05 
20. NH4

+ mg/l – – < 0,02 – < 0,02 – 0,45 
21. NH4

+-N mg/l 10 (1 – < 0,02 – < 0,02 – 0,35 
22. Benzenas µg/l 10 (1, 50 (2 – < 2,0 – – – – 
23. Toluenas µg/l 1000 (2 – < 2,0 – – – – 
24. Etil- benzenas µg/l 300 (2 – < 2,0 – – – – 
25. p- ir m- ksilenai µg/l – – < 2,0 – – – – 

        lentelės tęsinį žr. kitame psl. 



 

 
 

      
lentelės tęsinys 

 

Eil. 
Nr. 

Nustatomas parametras 
Matavi-mo 

vnt. 

Matavi-
mo 

metodas 

Labora-
torija1 

Vertinimo 
kriterijus2 
(pastaba) 

Matavimų rezultatas 
Gręž. 40486 Gręž. 40487 Gręž. 40488 

2022-04-14 2022-08-04 2022-04-14 2022-08-04 2022-04-14 2022-08-04 
   

Matavimo metodas 

ir laboratorija 

nurodyti 1 priede 

       
26. o- ksilenas µg/l 500 (2 – < 2,0 – – – – 
27. TMB suma µg/l – – < 2,0 – – – – 
28. AA suma µg/l – – < 2,0 – – – – 
29. BEA (C6-C10) suma mg/l 10 (3 –  < 0,02 – – – – 
30. DEA (C11-C28) suma mg/l 10 (3 –  < 0,05 – – – – 

5. Sunkieji metalai    –    
31. Švinas (Pb) µg/l 32 (1, 75 (2 27,0 495 50,6 42,5 34,6 153 
32. Kadmis (Cd) µg/l 10 (1, 6 (2 – <0,3 – <0,3 – <0,3 
33. Gyvsidabris (Hg) µg/l 1 (1, 2 – <0,25 – <0,25 – <0,25 
34. Nikelis (Ni) µg/l 40 (1, 100 (2 – 5,8 – 7,4 – 10,1 
35. Cinkas (Zn) µg/l 3000(1, 1000(2 – <20,0 – <20,0 – <20,0 
36. Manganas (Mn) µg/l – – 326 – 334 – 323 
37. Vandens lygis nuo m. t. m – 2,91 2,79 3,42 3,34 2,93 2,64 

 
PASTABOS: 1 – Laboratorijos: 1 – atliko UAB „GROTA“ Analitinė laboratorija, 2 – ribinės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai: 

(1 – Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka. Žin. 2003, Nr. 17–770, 
(2 – Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. Žin. 2008, Nr. 53–1987, 
(3 – LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2009, Nr. 140–6174. 

 

Pastabos apie monitoringo programos poveikio požeminiam vandeniui monitoringo dalies vykdymą, monitoringo tinklo būklę ir vertinimo 

kriterijus viršijančius parametrus 
 

Pavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje, esančioje Kaune, Palemono g. 171A, poveikio požeminiam vandeniui monitoringas vykdomas pagal 

monitoringo programoje 2022–2026 m. nustatytą grafiką. Stebėjimai aikštelėje vykdomi trijuose monitoringo gręžiniuose (Nr. 40486–40488). Bandinių 

paėmimo metu visi monitoringo gręžiniai buvo tvarkingi. Ataskaitiniais metais atlikti visi monitoringo programoje numatyti tyrimai. Laboratorinių tyrimų 

2022 m. protokolai pateikti 1 priede.  
         Laboratorijoje naftos angliavandenilių monitoringo gręžinyje Nr. 40486 neaptikta. Bendrosios cheminės analizės duomenys rodo, kad visų tirtų 
komponentų (išskyrus sulfatus) koncentracija aikštelės gruntiniame vandenyje neviršija didžiausių leistinų (DLK) ir ribinių verčių (RV) pagal galiojančius 
normatyvinius dokumentus.  
           Sulfatų koncentracija monitoringo gręžinio Nr. 40486 gruntiniame vandenyje siekia 1058 mg/l ir 1,058 karto viršija DLK ir RV (DLK, RV = 1000 
mg/l). Kitų ryškesnių antropogeninės taršos požymių: nitritų, nitratų, gruntiniame vandenyje nėra. 



 

           Mikroelementų analizės duomenimis, metų bėgyje stebimųjų gręžinių (Nr. 40486-40487) 
vandenyje švino (Pb) koncentracija yra 27,0–495 µg/l ir nuo 1,08 iki 15,47 kartų viršija ribinę vertę 
(RV). Gręžiniuose Nr. 40486, 48488 švino koncentracijos padidėjimas gruntiniame vandenyje buvo 
pastebėtas rudenį, pavasarį tuose pačiuose punktuose švino koncentracija buvo daug mažesnė, o 
gręžinyje Nr. 40487 atvirkščiai. 

 
4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys – nepildoma. 
5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, 
kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys – nepildoma. 
 
 

III SKYRIUS 
MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) 

DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ 
APLINKAI 

 
5. Nepildoma. 

 
 

IV SKYRIUS 
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA 

SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ 
APLINKAI 

 
6. Nepildoma.  

 
 
PRIDEDAMA: 

1 priedas. Laboratorinių tyrimų protokolai 2022 m. (16 lapų). 

 

 

 
Ataskaitą parengė: 
hidrogeologas Jurijus Kaduškevičius, tel.: (+370 5) 2133623 

     (Vardas ir pavardė, telefonas, parašas) 

 

 

 
UAB „Vandens harmonija“ direktorius Antanas Marcinonis.  
                         (Vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 
___________________.         ____________            ___________________.              _________ 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo                     Parašas)                             (Vardas ir pavardė)                                (Data) 
įgalioto asmens pareigos) 

 

2023-02-13           Rasa Čepurnienė
Aplinkosaugos ir kokybės
 vadybos grupės vadovė




































