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DĖL APLINKOS MONITORINGO ATASKAITOS PATEKIMO UŽ 2021 METUS

AB Vilniaus šilumos tinklai eksploatuoja rajoninę katilinę Nr. 7 (RK-7, Metalo g. 8, Vilnius), kurioje

vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais 2009 m.

rugsėjo 16 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546, vykdomas aplinkos monitoringas. Vadovaujantis

Nuostatų 27.3 punktu, teikiame RK-7 aplinkos monitoringo ataskaitą už 2021 metus (pridedama).

PRIDEDAMA.

AB Vilniaus šilumos tinklai rajoninės katilinės Nr. 7 (RK-7) aplinkos monitoringo ataskaita už 2021

metus, 3 lapai.

L.e.p. Paslaugų valdymo departamento direktorius                                                                   Ramūnas Štreimikis

Kristina Pilžis, tel. 8 696 56055, el. p. kristina.pilzis@chc.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO 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

AB Vilniaus šilumos tinklai 124135580

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.

kor-

pusas

buto ar 

negyvena-

mosios 

patalpos nr.

Vilniaus m. Vilnius Elektrinės 2

1.5. ryšio informacija

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas

1840 - info@chc.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Rajoninė katilinė Nr.7 (RK-7)

adresas

savivaldybė gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė)

gatvės pavadinimas namo 

pastato ar 

pastatų 

komplekso 

nr.

kor-

pusas

buto ar 

negyvena-

mosios 

patalpos nr.

Vilniaus m. Vilnius Metalo 8

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas

8 620 80843 - viktorija.sidaraviciene@chc.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2021 m.



II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.
Lentelė nepildoma. Vadovaujantis galiojančia rajoninės katilinės Nr. 7 (RK-7) aplinkos monitoringo programa, poveikio vandens kokybei monitoringas nenumatytas, todėl
neatliekamas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.
Lentelė nepildoma. Vadovaujantis galiojančia rajoninės katilinės Nr. 7 (RK-7) aplinkos monitoringo programa, poveikio oro kokybei monitoringas nenumatytas, todėl neatliekamas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.
Lentelė nepildoma. Vadovaujantis galiojančia rajoninės katilinės Nr. 7 (RK-7) aplinkos monitoringo programa, poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nenumatytas, todėl

neatliekamas.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.
Lentelė nepildoma. Vadovaujantis galiojančia rajoninės katilinės Nr. 7 (RK-7) aplinkos monitoringo programa, poveikio drenažiniam vandeniui monitoringas nenumatytas, todėl

neatliekamas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.
Lentelė nepildoma. Vadovaujantis galiojančia rajoninės katilinės Nr. 7 (RK-7) aplinkos monitoringo programa, poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui)
monitoringas nenumatytas, todėl neatliekamas.

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO
SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei
tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas
vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

2021 m. rajoninė katilinė Nr. 7 nebuvo eksploatuojama. Katilinė yra rezervinė, kurioje normali eksploatacija nevykdoma, periodiškai atliekami tik katilo
apsaugų bandymai, todėl teršalų matavimai atliekami nebuvo.

RK-7 vykdomas anglies dioksido (CO2) monitoringas. Vadovaujantis 2012 m. birželio 21 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 2021 m. į aplinkos orą
apskaičiuotas išmesto CO2 kiekis yra 0 t.

Išvada: Katilinė yra rezervinė, neigiamo poveikio aplinkai nėra.
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IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

6. Pateikiama:
6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;
6.2. monitoringo tinklo schema;
6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;
6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;
6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;
6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Vadovaujantis galiojančia rajoninės katilinės Nr. 7 (RK-7) aplinkos monitoringo programa, poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nėra privalomas ir
atliekamas.

Ataskaitą parengė: Viktorija Sidaravičienė, tel.; 8 620 80843
                                           (Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. Paslaugų valdymo departamento direktorius             _______        Ramūnas Štreimikis                 ____________
          (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)                                 (Parašas)                (Vardas ir  pavardė)             (Data)
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