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Ūkio subjektų aplinkos 

monitoringo nuostatų 

2 priedas 

 

Aplinkos apsaugos agentūrai X  

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui   

(tinkamą langelį pažymėti X) 

 

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA 

 

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 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 179901854 

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. 

Tauragės r. Tauragės m. Gaurės 22   

1.5. ryšio informacija 

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

8-44 661125 8-44 661125 tratc@taurage.lt 

 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Uždarytas Paneročio sąvartynas 

adresas  

savivaldybė 

gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

gatvės 

pavadinimas 

pastato ar 

pastatų 

komplekso nr. 

korpusas 

Buto ar 

negyvenamosi

os patalpos nr. 

Šilalės r. sav. Paneročio k.     
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3. Trumpas ūkinės veiklos objekte vykdomos veiklos aprašymas nurodant taršos šaltinius, juose susidarančius teršalus ir jų kiekį, 

galimą poveikio aplinkai pobūdį. 

 

Informacija pateikta 1priede  

 

4. Ūkinės veiklos objekto išsidėstymas žemėlapyje (-iuose), schema (-os) su pažymėtais taršos šaltiniais (išleistuvu (-ais)) ir jų 

koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. 

 

Informacija pateikta 1 priede. 
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II. TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 

 

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo planas. Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais (toliau – Nuostatai), lentelės pildyti nereikia. 
Eil. Nr. Technologinio proceso pavadinimas Matavimų atlikimo vieta Nustatomi parametrai Matavimų dažnumas 

 

Parametrų nustatytos standartinės sąlygos 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

III. TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 

 

2 lentelė. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas. Sąvartyno teritorijoje stacionarių oro taršos šaltinių nėra, monitoringas nenumatomas.  
Eil. Nr. Įrenginio/ 

gamybos pavadinimas 

Taršos šaltinis1 Teršalai Matavimų 

dažnumas 

Planuojamas naudoti matavimo 

metodas2 

Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Pastabos:  
1 Įtraukiami ir tie taršos šaltiniai, kuriuose įrengta nuolat veikianti išmetamų teršalų monitoringo sistema. 
2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 

3 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas. Nuotekos nerenkamos ir į aplinką neišleidžiamos (taip pat filtratas), todėl lentelė nepildoma. 
Išleistuvo 

kodas1 

 

Išleidžiamų 

nuotekų 

debitas, 

m3/d 

Nustatomi teršalai 

 (parametrai) 2 

Planuojamas 

matavimo 

 metodas3  

 

Mėginių 

ėmimo 

vieta4 

Nuotekų 

valymo 

įrenginio kodas5 

ir pavadinimas 

Vandens 

šaltinio 

kodas6 

Mėginių  

ėmimo 

dažnu-

mas7 

Mėginių  

ėmimo 

būdas 

Mėginių  

tipas 

Debito 

matavimo 

būdas  

 

Debito 

matavimo 

prietaisai 
 

kodas pavadinimas, 

 matavimo vnt. 

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

             

Pastabos: 
1 Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo 

pavadinimas. 
2 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo. 
3 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas planuojamas taikyti matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
4 Pildoma Nuostatų 1 priedo 102 punkte nurodytais atvejais. Kai mėginių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“, toliau lentelėje pildomi tik 8 ir 9 stulpeliai. 

5 Pildoma, kai mėginių ėmimo vieta – „nuotekose prieš valymą“. Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą 

Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
6 Pildoma, kai mėginių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“. Vandens šaltinio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje 

(http://gamta.lt)  pateiktą Vandens šaltinių sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują vandens šaltinį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
7 Mėginių ėmimo dažnumas pastovus, tačiau mėginių ėmimo savaitės dienos ir laikas turi keistis per metus.  
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IV. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS 

 

5. Sąlygos, reikalaujančios vykdyti poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringą (pagal šių Nuostatų II skyriaus reikalavimus). 
 

Vadovaujantis Nuostatų II skyriaus reikalavimais sąvartyno teritorijoje poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringą sudaro poveikio požeminiam 

vandeniui monitoringas. Vykdyti poveikio požeminiam vandeniui monitoringą įpareigoja Nuostatų 8.3.1.14 punktas. Šio poveikio aplinkos kokybei komponento 

monitoringą numato ir Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės (Žin. 2000, Nr. 96-3051). 

 

51. Ūkinės veiklos objekte vykdomo sistemingo užteršimo pavojaus įvertinimo aprašymas (pildoma, kai monitoringo programoje nenumatoma tirti požeminio vandens ir (ar) dirvožemio 

užterštumo atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, gaminamomis ar iš jų išleidžiamomis pavojingomis medžiagomis pagal Nuostatų 1 priedo 16.6 ir (ar) 18 punkto reikalavimus). 
 

Ūkinės veikos objekte vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas, todėl šis punktas nepildomas. 
 

6. Matavimo vietų skaičius bei matavimo vietų parinkimo principai ir pagrindimas. 

 

Sąvartyno teritorijoje poveikio požeminiam vandeniui monitoringo tinklas suformuotas 2012 m. teritorijoje atlikus ekogeologinius tyrimus. Poveikio 

požeminiam vandeniui monitoringo tinklą sudaro trys monitoringo gręžiniai: 52257, 52258 ir 52259. Remiantis 2012–2016 metų monitoringo rezultatais, tyrimai ir 

toliau bus tęsiami šiuose monitoringo gręžiniuose. Išsami informaciją apie monitoringo tinklą pateiktis šios programos 1 priede. 

 

7. Veiklos objekto (-ų)) išsidėstymas žemėlapyje (-iuose), schema (-os) su pažymėtomis stebėjimo vietomis nurodant taršos šaltinių (išleistuvo (-ų)) koordinates bei monitoringo vietų 

koordinates LKS-94 koordinačių sistemoje. 
 

Teritorijos schema su pažymėtomis stebėjimo vietomis yra pateikta 1 priede. 

 

 

4 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo planas. Monitoringas nenumatomas. 

Eil. 

Nr. 

Išleistuvo 

kodas 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta   Matavimų 

dažnumas 

Numatomas matavimo 

metodas3 koordinatės atstumas nuo 

taršos šaltinio, km 

paviršinio vandens 

telkinio kodas2 

paviršinio vandens telkinio 

pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

          
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.  

*šių medžiagų vidutinės metinės vertės paviršiniame vandens telkinyje (skirstant pagal ekologinės būklės klases) nurodytos Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=112711&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=276576
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373075
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395723
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Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-178 (Žin., 2010, Nr. 29-1363). 

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. 

 

 

5 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo planas.  Poveikio oro kokybei monitoringas nenumatomas, informacija apie sąvartyno dujas pateikta ir V skyriuje. 

Eil. Nr. Nustatomi parametrai Vertinimo kriterijus1 Matavimų vieta Matavimų dažnumas Numatomas matavimo metodas2 

pavadinimas koordinatės 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Pastabos: 1 Nurodomos 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. 

 

6 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas1 2017–2021 m.  

Eil. Nr. Gręžinio Nr.2 Nustatomi parametrai Matavimo metodas Vertinimo kriterijus3 Matavimų dažnumas/ Periodiškumas 

1 2 3 4 5 6 

1  Vandens lygis Spec. įranga kaitos tendencijos 2 kartus per metus4 

2 52257 pH LST ISO 10523:2012 kaitos tendencijos  

3 52258 Temperatūra Termometras kaitos tendencijos  

4 52259 Savitasis elektros laidis (SEL) LST EN 27888:2002 kaitos tendencijos  

5  Oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh) LST ISO 10523:2009 kaitos tendencijos  

6  ChDSCr, ISO 15705:2002 kaitos tendencijos  

7  Permanganato indeksas (PI) LST EN ISO 8467:2002 kaitos tendencijos  

8  Ištirpusių mineralinių medžiagų suma Apskaičiuojama kaitos tendencijos  

9  Bendras kietumas LST ISO 6059-2008 kaitos tendencijos  

10  Karbonatinis kietumas Apskaičiuojama kaitos tendencijos  

11  Cl- LST EN ISO 10304-1:2009 RV, DLK-500 mg/l  

12  SO4
2- LST EN ISO 10304-1:2009 RV, DLK-1000 mg/l  

13  HCO3
- LST EN ISO 9963-1:2000 kaitos tendencijos  

14  NO2
- LST EN ISO 10304-1:2009 RV, DLK-1  mg/l  

15  NO3
- LST EN ISO 10304-1:2009 RV-100 mg/l; DLK-50 mg/l  

16  NH4
+ LST ISO 7150-1:1998 DLK-12,86 mg/l  

17  Na+ LST EN ISO 9964-3:1998 kaitos tendencijos  

18  K+ LST EN ISO 9964-3:1998 kaitos tendencijos  

19  Ca2+ LST ISO 6058:2008 kaitos tendencijos  

20  Mg2+ Apskaičiuojama kaitos tendencijos  

21  Cd LST EN ISO 15586:2003 RV-6 µg/l, DLK-10 µg/l 1 kartą per metus4 

22  Cr LST EN ISO 15586:2003 RV-100 µg/l, DLK-500 µg/l  

23  Cu LST EN ISO 15586:2003 RV-2000 µg/l, DLK-100 µg/l  

24  Ni LST EN ISO 15586:2003 RV-100 µg/l, DLK-40 µg/l  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=276576
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25  Pb LST EN ISO 15586:2003 RV-75 µg/l, DLK-32 µg/l  

26  Zn LST EN ISO 15586:2003 RV-1000 µg/l, DLK-3000 µg/l  

27  Hg LST EN ISO 15586:2003 RV, DLK-1 µg/l  

28  SPAM LST ISO 6439 kaitos tendencijos 2 kartus per 5 metus4 

29  Fenoliai LST ISO 6439 RV-2 mg/l, DLK-0,2 mg/l 1 kartą per 5 metus4 

Pastabos: 

1 Jei programoje numatytas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas, prie programos pridedami šie dokumentai ar informacija: 

1. ekogeologinio tyrimo ataskaita, parengta Ekogeologinių tyrimų reglamente nustatyta tvarka. Ataskaitą turi pateikti ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 8.3.1.1–8.3.1.11, 8.3.1.14, 8.3.2.1–8.3.2.7, 

8.3.2.9, 8.3.3 punktuose;  

2. hidrogeologinių tyrimų ataskaita, parengta Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Ataskaitą turi pateikti ūkio 

subjektai, nurodyti Nuostatų 8.3.1.12 ir 8.3.1.13 punktuose; 

3. hidrogeologinių sąlygų ir vandens kokybės aprašymas (pateikti tuo atveju, jeigu nėra pateikiama 1 ir 2 punktuose nurodyta informacija); 

4. monitoringo uždaviniai ir jų įgyvendinimo būdai; 

5. monitoringo tinklas ir jo pagrindimas (monitoringo tinklo dokumentacija, stebėjimo taškų, gręžinių pasai, parengti pagal Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos geologijos 

tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin., 2004, Nr. 90-3342) reikalavimus); 

6. monitoringo vykdymo metodika (darbų sudėtis, periodiškumas, matavimų kokybės užtikrinimas ir kontrolė), rezultatų vertinimo kriterijai; 

7. laboratorinių darbų metodika; 

8. monitoringo informacijos analizės forma ir periodiškumas. 

2 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre. 

3 Nurodomos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
4 Tyrimo sezoniškumas pateiktas šios programos 2 priede. 
 

Ekogeologiniai tyrimai sąvartyno teritorijoje atlikti 2012 m. Atlikus tyrimus parengta ir kartu su poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa RAAD-

ui ir LGT buvo pateikta ekogeologinių tyrimų ataskaita. Vėliau ekogeologinių tyrimų teritorijoje nevykdyta.  

Gruntinio vandens kokybė per pastaruosius penkerius metus (2012–2016 m.) detaliai aprašyta šios programos 1 priede. Jame taip pat pateikta ir visa Nuostatų 

2 priedo IV skyriuje bei Metodiniuose reikalavimuose monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui (Žin., 2011, Nr. 107-5092) reikalaujama 

informacija apie planuojamo poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymą. Remiantis 2012–2016 m. laikotarpio monitoringo vykdymo išvadomis, sudarytas 

ir tolimesnio laikotarpio monitoringo vykdymo planas (6 lentelė). 

 

7 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo planas. Monitoringas nenumatomas. 

Eil. Nr. Nustatomi parametrai Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta Matavimo dažnumas Numatomas matavimo metodas2 

pavadinimas koordinatės 

1 2 3 4 5 6 7 

       

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

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=234864
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2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 

8 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo planas. Monitoringas nenumatomas. 

Eil. 

Nr. 

Stebėjimo objektas Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo kriterijus1 Matavimų vieta Matavimo dažnumas Numatomas matavimo metodas2 

koordinatės atstumas nuo taršos šaltinio, km 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Pastabos: 

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (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. 

 

V. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

 

8. Nurodoma papildoma informacija ar dokumentai, kuriuos būtina parengti pagal kitų teisės aktų, reikalaujančių iš ūkio subjektų vykdyti aplinkos monitoringą, reikalavimus.  

 

Sąvartynų teritorijoje vykdyti aplinkos monitoringą įpareigoja ir Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės 

(toliau – Taisyklės). Pagal šių taisyklių reikalavimus sąvartyno operatorius turi parengti filtrato, paviršinio vandens ir dujų monitoringo programą.  

Sąvartyno filtratas nėra surenkamas, todėl jo tyrimai nenumatomi. Ūkinės veikos objekto apylinkėse nėra paviršinio vandens telkinių, kurių tyrimai atspindėtų 

sąvartyno įtaką paviršinio vandens kokybei (t.y. būtų galima atlikti tyrimus aukščiau ir žemiau sąvartyno kaupo), todėl paviršinio vandens monitoringas nenumatomas. 

Sąvartyno dujų stebėsenai techninių galimybių nėra, ji nevykdyta ir pirmaisiais monitoringo matais po sąvartyno uždarymo (2012–2016 m. laikotarpiu), todėl 

monitoringas nenumatomas. 

Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)“ 16 straipsnyje 

reikalaujama vykdyti dirvožemio monitoringą. Paneročio sąvartyne atliekų šalinimas nevykdomas, 2011 m. jis pilnai rekultivuotas. Sąvartyno teritorijoje paviršinio 

grunto tyrimai atlikti 2011 m. ekogeologinių tyrimų metu. Grunto kokybė buvo gera, neleistinos taršos nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, kad tiesioginė ūkinė veikla 

nevykdoma, – dirvožemio monitoringas nenumatomas.  

 

9. Nurodomi, kokie Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nuolatinių matavimų rezultatai (pvz.: savaitės, paros, valandos) privalo būti 

saugomi.  

 

Nuolatiniai matavimai nenumatyti. 

 



 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras  

uždaryto Paneročio sąvartyno, esančio Paneročio k., Šilalės r. sav., aplinkos monitoringo programa 
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VI. DUOMENŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO TERMINAI BEI GAVĖJAI 

 

 

 

10. Nurodomi duomenų, informacijos ir/ar monitoringo ataskaitų teikimo terminai bei gavėjai. 

 

Vadovaujantis Nuostatų 27 punktu, ūkio subjektas aplinkos monitoringo duomenis ir ataskaitas privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA): 

– aplinkos monitoringo ataskaita parengiama pagal šių Nuostatų 4 priede nustatytą formą. Aplinkos monitoringo ataskaitoje pateikiami praėjusių kalendorinių 

metų poveikio aplinkos kokybei (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenys. Nuostatos dėl poveikio požeminiam vandeniui monitoringo informacijos 

analizės formos ir periodiškumo pateiktos šios programos 1 priedo 5.5 skyriuje. 

Aplinkos monitoringo ataskaita pateikiama AAA kasmet, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d., per IS „AIVIKS“, įteikiant ataskaitą ir jos skaitmeninę 

kopiją tiesiogiai, siunčiant paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. 

 

Programą parengė:  Jurgita Miliukienė, UAB “Geomina” (8-41 54 55 36) 
                     (Vardas ir pavardė, telefonas) 
 

 

 

Direktorius            Kęstutis Komskis                     2017-10-30 
____________________________________   ___________  ____________________  _________________ 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)        (Parašas)          (Vardas ir pavardė)                  (Data) 

 

 

SUDERINTA 

_______________________ 

(Monitoringo programą derinančios institucijos vadovo pareigos) 

A. V. 

 
(Parašas) 

 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 
___________________________ 


