
Informacija apie parengtą UAB „Manifoldas“ Vakarų Ablingos naftos 

gavybos aikštelės su 3-4 naftos paieškos/gavybos gręžiniais įrengimu ir 

eksploatacija poveikio aplinkai vertinimo programą 

 
2014-11-14 Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos 

skyrius, vedėjas. Mindaugas Vaišvila, tel.: (8 46) 466 466. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas. 
UAB „Manifoldas“, Gamyklos g.11, Gargždai, LT-96155 Klaipėdos r. sav., tel.: (8-46) 484801. 

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

telefonas, faksas. 

UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. 
UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė). 

Klaipėdos apskritis, Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Tilvikų k., žemės sklypas kad. Nr. 

5559/0002:259. 

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

institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje 

vietoje. 

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras; Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba; 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys; 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Radiacinės 

saugos centras. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 

pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir 

leidimų departamento Klaipėdos skyrius. 

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). 

Su parengta PAV programa susipažinti galima UAB „Ekosistema“ Taikos pr. 119, Klaipėda, nuo 8
00

 

val. iki 17
00

 val., tel.: (8 46) 43 04 63, mob.: (8 698) 47 300, kontaktinis asmuo – Marius Šileika, el. 

p. info@ekosistema.lt, per 10 darbo dienų 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 „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: 

(8 46) 43 04 63, mob.: (8 698) 47 300, kontaktinis asmuo – Marius Šileika, el. p. 

info@ekosistema.lt.; Planuojamos ūkinės veiklos užsakovui – UAB „Manifoldas“, Gamyklos g.11, 

Gargždai, LT-96155 Klaipėdos r. 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai 

institucijai. 


