Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos
Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimas ir
eksploatacija poveikio aplinkai vertinimo
programą
2013-02-22 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Milda Račaitė tel.: 8706
62024
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.
UAB ,,Manifoldas“ Gamyklos g. 11, LT-96155 Gargždai, tel.: 8 46 484 801, faks.: 8 46 4470942.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas,
telefonas, faksas.
UAB ,,Sweco Lietuva“ V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel.: 8 5 2622621, faks.: 8 5 2617507.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimas ir eksploatacija.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).
Telšių apskritis, Plungės r., Kulių seniūnija, D. Mostaičių k.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga
institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje
vietoje.
Telšių visuomenės sveikatos centras, J. Biliūno g. 3, LT-87317, Telšiai, tel. 8 (444) 60307; Telšių
apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Žemaitės g. 22A/Birutės g. 11, LT-87133 Telšiai,
faksas: (8 444) 66 021; Plungės rajono savivaldybė, Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė, tel.: 8 (448)
73166; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys,
Gėlių g. 1, LT-87111, Telšiai, tel.: 8 (444) 51467; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-5) 272 3284, faks. (8-5)
272 2572.
Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje
priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311
Vilnius, tel. (8) 70662008. faks. (8) 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt
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).
Kulių seniūnijoje J. Tumo Vaižganto g. 6, Kulių mstl., Plungės rajone.

AB LOTOS Geonafta būstinėje - Gamyklos g. 11, LT-96155 Gargždai, tel.: 8 46 484 801, faks.: 8
46 4470942, el. p. ail@lotosgeonafta.lt.
UAB ,,Sweco Lietuva“ būstinėje V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel.: 8 5 2622621, faks.: 8 5
2617507, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt
Susipažinti su PAV programa galima darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., per 10 d. d. nuo šios
informacijos paskelbimo dienos.
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.
Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui – UAB ,,Sweco Lietuva“ V. Gerulaičio g. 1, LT08200 Vilnius, tel.: 8 5 2622621, faks.: 8 5 2617507, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt, pasiūlymų
kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
Pasiūlymus galima pateikti per 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos.

