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DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO 

 

Vadovaujantis visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2005-07- 

15 įsakymo Nr.D1-370, 18.2 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius informuoja 

apie priimtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą. 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB Klaipėdos aerouostas, Dirvupių k., 

Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., tel. +370 612 22859, el. paštas: marius.adomaitis@vmg.eu . 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – medienos plokščių, baldų gamybos įmonių 

statyba ir eksploatacija. 

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Pramonės g. 14, Dirvupių k., Sendvario sen., 

Klaipėdos r. sav. 

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada 2017-12-11 raštu Nr.(28.3)-A4-

12755, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą supažindina planuojamos ūkinės veiklos 

užsakovas. 

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai 

A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, per 20 darbo dienų po šio skelbimo. 

Su atrankos išvada per 10 darbo dienų po šio skelbimo išsamiau galima susipažinti 

dokumentų rengėjo - UAB "Pajūrio planai" biure, Liepų g. 66, Klaipėda, tel. +370 698 08831.  

Prašome šį skelbimą paskelbti seniūnijos skelbimų lentoje.  

 

PRIDEDAMA: Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus skelbimas. 

 

 

 

Projekto vadovas    Rolandas Aušra 
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INFORMACIJA VISUOMENEI 

Vadovaujantis visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 
2005-07-15 įsakymo Nr.D1-370, 18.2 punktu, planuojamos ūkinės veiklos 
organizatorius informuoja apie priimtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo atrankos išvadą. 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB Klaipėdos aerouostas, Dirvupių k., 
Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., tel. +370 612 22859, el. paštas: 
marius.adomaitis@vmg.eu . 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – medienos plokščių, baldų gamybos 
įmonių statyba ir eksploatacija. 

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Pramonės g. 14, Dirvupių k., Sendvario 
sen., Klaipėdos r. sav. 

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada 2017-12-11 raštu Nr.(28.3)-
A4-12755, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą supažindina planuojamos ūkinės 
veiklos užsakovas. 

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai 
A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, per 20 darbo dienų po 
šio skelbimo. 

Su atrankos išvada per 10 darbo dienų po šio skelbimo išsamiau galima susipažinti 
dokumentų rengėjo - UAB "Pajūrio planai" biure, Liepų g. 66, Klaipėda, tel. +370 
698 08831. 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS 


