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DĖL LEIDIMO UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“ LAIKINAI NUKRYPTI NUO VIEŠAI

TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS RODIKLIŲ

2022 m. vasario    d. Nr. B-ĮV-

Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir

atsižvelgdamas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento 2022 m. vasario

23 d. raštą Nr. 33S-(33.6.)-541 „Dėl nukrypimų nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės

rodiklių suderinimo“:

1. L e i d ž i u UAB „Vilkaviškio vandenys“ laikinai viešai tiekti vandenį gyventojams ir

nukrypti nuo Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d.

įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir

kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), 20.4 papunktyje nurodytų geriamojo

vandens indikatorinių rodiklių Bačkiškių ir Trilaukio kaimų vandenvietėse iki 2023 m. gruodžio 31

d.

2. Į p a r e i g o j u UAB „Vilkaviškio vandenys“ direktorių Ramūną Kašinską apie leidimą

laikinai nukrypti nuo teisės aktų reikalaujamų viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių

vartotojams iš anksto pranešti įmonės interneto svetainėje www.vilkaviskiovandenys.lt ir iki šio

įsakymo 1 punkte nurodytos datos pašalinti nukrypimų nuo Higienos normos priežastis.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.vilkaviskiovandenys.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl leidimo UAB „Vilkaviškio vandenys“ laikinai nukrypti

nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-02-28 Nr. B-ĮV-251

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vitas Gavėnas Savivaldybės administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-02-28 10:27

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-02-28 10:27

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2021-09-06 10:29 - 2024-09-05 10:29

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rasa Širvienė Vyriausiasis specialistas (K)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-02-28 10:57

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-02-28 10:57

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2021-09-24 09:00 - 2024-09-23 09:00

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220225.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-02-28)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-02-28 nuorašą suformavo Lina  Bakienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




