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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, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų 
registre 

  

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų 
registre 

  

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą   

 (tinkamą langelį pažymėti 
X) 

 

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė 1.3.juridinio asmens 

kodas Juridinių 
asmenų registre arba 
fizinio asmens kodas 

 

AB “Rokiškio sūris” 173057512  

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas 
  

savivaldybė 

vietovė (miestas, 
kaimas) gatvė 

gatvės 
tipas 

namo 
nr. 

kor-
pusas 

buto 
nr. 

Rokiškio r. Rokiškis Pramonės  3   

1.5. ryšio informacija 

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

+370 458 55200   +370 458 55300  rokiskio.suris@rokiskio.com  

 

2. Ūkinės veiklos vieta: 
 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

AB “Rokiškio sūris” vandenvietė 

Adresas  
 

savivaldybė 

vietovė (miestas, 
kaimas) gatvė 

gatvės 
tipas 

namo 
nr. 

kor-
pusas 

buto 
nr. 

Rokiškio r. Rokiškis Pramonės   3   

 
 

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

+37067872643  info@geoaplinka.lt 

 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2020 m 
 

mailto:rokiskio.suris@rokiskio.com


 

 

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS 

 

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Nevykdomas 

 
Eil. 
Nr. 

Išleistuvo 
kodas 

Nustatomi 
parametrai 

Vertinim
o 

kriterijus1 

Matavimų vieta Matavim
o 

atlikimo 
data ir 
laikas 

Matavi
mų 

rezultat
ai 

Matavi
mo 

metodas
3 

Laboratorija, atlikusi 
matavimus 

koordin
atės 

atstumas 
nuo taršos 

šaltinio, km 

paviršinio 
vandens 
telkinio 
kodas2 

paviršinio 
vandens 
telkinio 

pavadinimas 

leidimo ar 
akreditacijo

s 
pažymėjim

o Nr. 

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

Pastabos: 
1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 

17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės 
standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve. 

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre. 
3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
 

 

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. Nevykdomas 

 
Eil. 
Nr. 

Nustatomi 
parametrai 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta, Matavimo 
atlikimo data ir 

laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 
metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

pavadinimas koordinatės leidimo ar 
akreditacijos 

pažymėjimo Nr. 

leidimo ar 
akreditacijos 
pažymėjimo 

išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pastabos: 
1. Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“. 

 

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1. 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D0DFCDD673A
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2510FB677ADD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DF02D007A33
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Eil. 
Nr. 

Nustatomas 
parametras 

Matavimo 
vnt. 

Matavi-
mo 

metodas
2 

Laborator
i-ja2 

Vertinimo 
kriterijus3  

Matavimų rezultatas 
Data  2020 11 05 

Gręžinio Nr4. 
31088 53664 

1 2 3 4 5 6 7 

 temperatūr 0C   -   
bendras kietumas mg-ekv./l - 5,30 5,34 

pH pH vnt. 6 - 9 7,5 7,6 
NH4 mg/l 0,5 mgN/l 0,341 0,189 
NO2 0,5 mgN/l <0,020 <0,020 
NO3 50,0 mgN/l 0,336 0,408 

Perm. Skaičius. 5,0 mg/l O2 1,5 2,1 
SEL µS/cm 2500  590 595 

ChDS mg/l - <2,5 <2,5 
HCO3

- - 255 265 
SO4

2- 250 mg/l 13,9 19,4 
Cl- 250 mg/l 4,68 6,88 

Ca2+ - 74,2 77,4 
Mg2+ - 19,5 18,0 
Na+ 200 mg/l 6,36 8,38 
K - 1,90 1,65 

Fe2++Fe3+ 0,2 mg/l 0,512 0,725 
Fe2+ μg/l - 233 220 
Fe3+ - 279 505 
Mn mg/l 0,05 mg/l 0,073 <0,009 
Al μg/l 200 μg/l <11 <11 
B mg/l 1,0 mg/l 0,047 <0,020 
F 1,5 mg/l 0,25 0,26 

As μg/l 10 μg/l  <1,0 1,5 
Cr 50 μg/l <2,0 <2,0 
Pb 10 μg/l  <1,0 4,5 
Cu 2000 μg/l 22,8 110 
Cd 5 μg/l <0,20 0,28 
Ni 20 μg/l <3,0 <3,0 
Se 10 μg/l <1,00 <1,00 
Sb 5 μg/l <1,0 <1,0 
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Zn 3000 μg/l 9,6 6,5 
 

Pastabos: 
2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole. 
3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.  
Vandens cheminė sudėtis buvo vertinama, atsižvelgiant į HN 24:2003 reikalavimus. Laboratorinių tyrimų metu nustatytos vandenyje tirtų analičių 
specifikuoto rodiklio vertės 

 

 

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. Nevykdomas  

Eil. 

Nr. 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta 

Matavimo 

atlikimo 

data ir laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo metodas2 

Laboratorija, atlikusi 

matavimus 

Pavadinimas koordinatės 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 
Nr. 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 
išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pastabos: 

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
 

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. Nevykdomas 

Eil. 

Nr. 

Stebėjimo 
objektas 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta 

Matavimo 

atlikimo data 

ir laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 

metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

koordinatės 

atstumas nuo 

taršos šaltinio, 
km 

  

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 
Nr. 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo išdavimo 
data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pastabos: 

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams 
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(tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės. 

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
 

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

 

IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS 
POVEIKĮ APLINKAI 

 
6.1. AB “Rokiškio sūris” yra didžiausia pieno perdirbimo įmonė Lietuvoje. Įmonė šiuo metu specializuojasi pagrindinai fermentinių sūrių ir išrūginių produktų 
gamyboje. Mažesnę produkcijos dalį sudaro lydyti ir rūkyti sūriai. Gamybos procese ir darbuotojų gėrimo-buitinėms reikmėms naudojamas požeminis vanduo. 
Vandenvietėje eksploatuojami du gręžiniai: Gr. 31088 ir 53664.  
 
Vandenvietėje 2018 metais išgauto vandens kiekiai pateikiami  6.1.1 lentelėje. 

 

6.1.1 lentelė 

AB "Rokiškio sūris" vandenvietėje 2020 metais išgauta vandens m3 

 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Viso m3 

Gr. Nr. 31088 28 512 30 638 32 055 29 528 31 488 29 182 33 528 30 039 30 455 32 994 33 200 24 127 365 746 

Gr. Nr. 53664 23 828 21 684 21 647 20 599 25 869 25 258 25 284 22 936 22 601 21 260 19 491 15 818 266 275 

              

6.2. Monitoringo tinklo schema. Monitoringo tinklą objekte sudaro 2 gręžiniai Gr. 31088 ir 53664.  

6.3. Monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas.  
Tyrimų buvo vykdomi Gr. 31088 ir 53664. Vandens mišinys  nebuvo  tiriamas, nes vanduo iš atskirų gręžinių į technologines linijas tiekiamas  atskirai. 
Vandens lygiai nebuvo matuojami, nes tam nėra techninių galimybių (nėra įrengti stebimieji gręžiniai ar  pjezometrai, eksploataciniai gręžiniai lygio stebėjimams 
nepritaikyti). 
Vandens laboratorinių tyrimų rezultatai pateikti apibendrinimo suvestinėje lentelėje (3 lentelė), bei laboratorinių vandens tyrimų protokolų kopijose (1 priedas). 
Laboratorinius požeminio vandens mėginių tyrimus atliko UAB ‚EKOMETRIJA“ laboratorija (AM leidimo numeris 1AT-231). Dalį tyrimų (mikroelementai) 
atliko UAB “Vandens tyrimai” analitinė laboratorija ( AM leidimo numeris 983766). Betarpiškai vietoje buvo matuojami greitai kintantys vandens parametrai: 
temperatūra, pH rodiklis, savitas elektros laidis (SEL). 
6.4. AB “Rokiškio sūris” apie vandens gavybą teikia duomenis Lietuvos geologijos tarnybai pagal 1-PV formos ataskaitą, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos 
direktoriaus 2011 05 03 įsakymu.  
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Vandens cheminė sudėtis buvo vertinama, atsižvelgiant į HN 24:2003 reikalavimus. Laboratorinių tyrimų metu nustatyta, kad ribines vertes abiejuose gręžiniuose 
viršijo geležies kiekis. Taip pat, gręžinyje Nr. 31088 ribinę vertę nežymiai viršijo mangano kiekis. Kitos tirtos analitės ribinių verčių neviršijo.  
AB “Rokiškio sūris” prieš pateikdamas vandenį į technologines linijas jį valo moderniuose vandens valymo įrenginiuose.  
Pagal cheminę sudėtį abiejų gręžinių vanduo yra panašus, kadangi eksploatuojamas tas pats vandeningas D3šv-D2up kompleksas. 

6.5 Išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei.  
2020 metais vandenvietės teritorijoje vykdyto požeminio vandens monitoringo rezultatai leidžia teigti, kad vykdoma veikla neturi įtakos požeminiam vandeniui. 
6.6 Rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes gamtai.  
Atsižvelgiant į tai, kad vandenvietė dėl savo veiklos nekelia tiesioginio pavojaus aplinkai, ką rodo monitoringo rezultatai, galima teigti, kad vandenvietės veiklai 

gerinimo nereikia. Reikia toliau vykdyti kontrolinį monitoringą ir stebėti požeminio vandens cheminę sudėtį. 
 

 

Ataskaitą parengė Julita Stankevič 867872643 
(Vardas ir pavardė, telefonas) 
 

 

Geologė  Julita Stankevič 2021 02 11 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data) 
įgalioto asmens pareigos) 
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