
PRANEŠIMAS APIE 

PARENGTĄ UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (MAISTO ATLIEKŲ APDOROJIMO 

INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS)  
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ IR VIEŠĄ VISUOMENĖS 

SUPAŽINDINIMĄ SU ŠIA ATASKAITA 

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: 
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, Liepų g. 15, Klaipėda, LT-92138 Klaipėdos m. 

sav., el. paštas: kratc@kratc.lt,tel.: (8 46) 30 01 06. 

2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas:  
UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., el. paštas: 

info@ekosistema.lt, tel.: (8 46) 43 04 63. 

3. PŪV pavadinimas ir vieta: 
Maisto atliekų apdorojimo - paruošimo tolimesniam perdirbimui infrastruktūros sukūrimas. Veiklos 

žemės sklypo adresas: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g. 2. 

4. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: 
 Klaipėdos miesto savivaldybė; 

 Klaipėdos rajono savivaldybė; 

 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; 

 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. 

Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos 

agentūra. 

5. Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje šia 

nuoroda:  

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pav-ataskaita-klaipedos-

rajono-savivaldybeje-. 

6. Viešai PAV ataskaita eksponuojama:  
 Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose (Lašupio g. 1A, Dovilai, Klaipėdos r. sav.) 

 UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr.119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.).  

Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2022-02-01 iki 2022-03-01 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-

15 val. 

7. Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekosistema“ (el. 

paštu info@ekosistema.lt arba registruotu laišku adresu Taikos pr. 119, Klaipėda) iki viešo 

susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos 

apsaugos agentūrai. 

8. Viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita susirinkimas įvyks 2022-03-02, 17 val. 

nuotoliniu būdu prisijungiant per ZOOM platformą. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos 

aktyvi nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/88060287141. Susirinkimo ID Nr. 88060287141. Kilus 

nesklandumams prisijungiant skambinti tel.: (8 614) 01336. 


