
 

Informacija apie parengtą ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant 

kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 

5544/0004:281 Dovilų mstl. planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo (PAV) programą  
 

2017-01-06 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Renata Avlasaitė, tel. 8 706 

620178. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas. 
Rinatas Mamedovas, Klaipėda, tel. 8-698-31131. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, 

telefonas, faksas. 
VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g.10-206, LT-92221 Klaipėda, tel. (8 46) 398848, 

faks. (8 46) 390818. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. 
Ūkininko ūkio sodybos statinių, pritaikant kaimo turizmo reikmėms, statyba. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė). 
Klaipėdos raj. sav., Dovilų seniūnija, Dovilų mstl., žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281. 

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga 

institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje 

vietoje. 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos rajono savivaldybė, 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 

pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa 

(nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo 

dienų). 

Susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa galima VšĮ 

Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, adresu V. Berbomo g.10-242, Klaipėdos mokslo ir 

technologijų parkas, LT-92221 Klaipėda (darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.) bei interneto 

tinklapyje www.corpi.lt (skiltyje Skelbimai). per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.  

 

Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas), 

o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir 

atsakingai institucijai. 
PAV dokumentų rengėjui VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas raštu (paštu, faksu arba el. paštu) V. 

Berbomo g.10-242, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, LT-92221 Klaipėda, faks.: (8 46) 390818, el. 

paštas: rosita@corpi.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV 

subjektams ir atsakingai institucijai 


