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DĖL UAB „KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ UŽDARYTO
GLAUDĖNŲ SĄVARTYNO POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO
PROGRAMOS DERINIMO
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų1 15.2.3 papunkčiu, derina UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“
uždaryto Glaudėnų sąvartyno Klaipėdos r. sav., Glaudėnų k., aplinkos monitoringo (poveikio
požeminiam vandeniui dalies) 2021-2025 metų programą (toliau – Programa).
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2021 m. kovo 1 d. raštu Nr.(6)-1.71543 „Dėl uždaryto Glaudėnų sąvartyno aplinkos monitoringo apibendrinančios ataskaitos ir
programos derinimo” Programą ir aplinkos monitoringo apibendrinančią ataskaitą suderino.
Informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones2 karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, Programa derinama ją tvirtinant elektroniniu parašu ir
siunčiama tik el. ryšio priemonėmis.
Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti nustatyta tvarka3.
PRIDEDAMA. Programos el. kopija, 38 lapai.
Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento
Vandenų taršos prevencijos skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė

Rūta Jarmolavičienė, tel. 8 695 11201, el. p. ruta.jarmolaviciene@aaa.am.lt
1 Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16
d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“;
2 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (2020-11-06 įsakymu
Nr. AV-255 išdėstyta nauja redakcija);
3 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo jo įteikimo dienos.
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