
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas 2014 m. – 2015 m. 

pagal 2014 m. gegužės 22 d. pasirašytą su Anykščių rajono savivaldybės administracija sutartį Nr. 1-

SU-496/11276 atliko oro kokybės tyrimus Anykščių mieste.  

Aplinkos oro kokybės tyrimų objektas – aplinkos oro kokybės stebėjimai atlikti pagal 

Anykščių miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2010–2014 metų programą Anykščių miesto 

aplinkos ore stebint sieros dioksido (SO2), azoto dioksido (NO2), lakiųjų organinių junginių – 

BTEX (angl. BTEX – benzenas, toluenas, etilbenzenas ir ksilenas), bei kietųjų dalelių (KD10) 

koncentracijas 5 tyrimo vietose.  

Vykdomo aplinkos oro monitoringo tikslas – rinkti ir teikti sistematišką matavimais ar kitais 

metodais pagrįstą informaciją, skirtą optimaliam oro kokybės reguliavimui, užtikrinti, apie 

koncentracijų ore lygių, srautų iš žemės paviršių ir kt. pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu. 

Tyrimų vietos parinktos, siekiant atspindėti labiausiai užterštas miesto vietas (t.y.  gatvių 

sankirtos, pasižyminčios didžiausiu autotransporto eismo intensyvumu); tankiai apgyvendinti 

miesto rajonai; santykinai švarios (rekreacinės) miesto teritorijos. Tyrimų metu buvo įvertintos 

sieros dioksido (SO2), azoto dioksido (NO2), lakiųjų organinių junginių – BTEX (angl. BTEX – 

benzenas, toluenas, etilbenzenas ir ksilenai), bei kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos 5 tyrimo 

vietose visų metų sezonų metu (vasara, ruduo, žiema, pavasaris). Sieros dioksido (SO2), azoto 

dioksido (NO2), lakiųjų organinių junginių – BTEX (angl. BTEX – benzenas, toluenas, 

etilbenzenas ir ksilenai) koncentracijų nustatymui aplinkos ore panaudoti difuziniai ėmikliai, o 

kietųjų dalelių nustatymui panaudota Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos 

instituto mobilios laboratorijos įranga – analizatorius MP 101M su beta spinduliuotės davikliu. 

Tyrimų metu taip pat buvo įvertintos teršalų sklaidai aplinkos ore įtakos turinčios meteorologinės 

sąlygos – oro temperatūra, atmosferos slėgis, oro drėgnis, vėjo greitis ir kryptis.  

Difuziniai ėmikliai eksponuoti  aplinkos ore apie 2 savaites (kiekvieno metų sezono metu), 

o kietųjų dalelių (KD10) koncentracija matuota kiekviename taške 8 val.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto Aplinkos apsaugos 

ir darbo sąlygų laboratorija turi Aplinkos Apsaugos Agentūros išduotą leidimą atlikti aplinkos ore 

kietųjų dalelių (KD10), anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, ozono tyrimus (Leidimo 

Nr. 1AT-296; priedas išduotas 2014-03-18). 

Vykdant „Oro kokybės tyrimus Anykščių mieste“, bendradarbiauta su sertifikuota Passam 

AG laboratorija Šveicarijoje, akredituota pagal tarptautinį standartą ISO/IEC 17025:2005 

„Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ 

(vykdant programos įgyvendinimą – difuzinių ėmiklių (pasyviųjų sorbentų) gamyba ir cheminė 

analizė). 

 

  



 

 

 

 

 

1 pav.  VGTU Aplinkos apsaugos instituto atliekami oro kokybės tyrimai Anykščių mieste 2014 m. - 

2015 m. 

 

 


