AM interneto svetainėje paskelbtas poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjų sąrašas neoficialus, sudarytas siekiant
palengvinti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) pasirinkti PAV dokumentų rengėją. Į sąrašą įtraukti tie PAV dokumentų
rengėjai, kurie patys pateikė informaciją apie atliktus darbus ir kontaktinius duomenis. Suinteresuota visuomenė atkreipė dėmesį, kad kai kurių
PAV rengėjų kontaktinė informacija netiksli. Kadangi ne visi PAV dokumentų rengėjai patikslino savo kontaktinius duomenis, Aplinkos
ministerijos Taršos prevencijos grupės specialistai PAV klausimais 2020 m. kovo mėn. atnaujino ir skelbia šį PAV dokumentų rengėjų sąrašą
pagal internete prieinamą ir rengėjų pateiktą informaciją.
Galimų PAV dokumentų rengėjų sąrašas, gavus papildomos informacijos ar pasikeitus adresams ir informacijai, atnaujinamas. Informaciją
prašome teikti el. p. rasa.griskeviciene@am.lt
Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi ir 5 straipsnio 1 dalies 4 punktu, poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) įgaliotas fizinis asmuo, turintis atitinkamą
aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką, arba juridinis
asmuo, turintis specialistus su atitinkamu aukštuoju išsilavinimu ar kvalifikacija srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo
dokumentų ar jų dalių specifiką. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) įgaliotas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų
rengėjas, kuris yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamų atrankos dėl poveikio aplinkai
vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką, arba juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės
juridinį asmenį ar kitą organizaciją, taip pat jų padalinį), turintis specialistų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka
rengiamų atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką.

Galimų PAV dokumentų rengėjų sąrašas
Eil.
Nr.
1.

Organizacija,
Kontaktinė informacija
kontaktiniai
(Buveinės adresas, tel., el.
asmenys
paštas, interneto svetainė)
VšĮ Kelių ir
I. Kanto g. 25,
transporto
p. d. 2082, LT-44009 Kaunas
tyrimo institutas Tel. 8 37 226638
El. p. info@ktti.lt
www.ktti.lt

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
Infrastruktūros objektai:
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo  Panemunės aplinkkelio PAV
rengimas;
 Priekulės aplinkkelio PAV
planų ir programų strateginis pasekmių  Raudondvario aplinkkelio PAV
aplinkai vertinimas (SPAV);
 Rekonstruojamo A9 Šiauliai-Panevėžys kelio
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 59,7-75,63 km PAV
(PVSV)
oro,
geležinkelių,
kelių  Kauno-Prienų-Alytaus kelio (13,1-30,1 km)
susisiekimo sistemoms,
terminalams, rekonstravimo PAV
perkrovimo stotims, pramonės įmonėms,  Karsakiškio aplinkkelio PAV
žvyro karjerams, vėjo jėgainių parkams.
 Nr.2215 privažiavimo prie Klaipėdos 0-2,15 km
rekonstravimas. Aplinkos apsaugos dalis
 Ramygalos aplinkkelio PAV
 A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 22,00-56,50
km kelio ruožo rekonstravimo PAV
 Vilniaus pietinio aplinkkelio tarp A1 VilniausKauno-Klaipėdos ir A3 Vilniaus-Minsko kelių PAV
 Rytinio Utenos aplinkkelio PAV
 Lietuvos
geležinkelių
telekomunikacijų
signalizacijos ir elektros tiekimo modernizacija.
Informacija atrankai dėl PAV
 A9 Panevėžys-Šiauliai kelio 42,17-55,22 km
ruožo rekonstravimo PAV
 Zarasų aplinkkelio PAV
 Teritorijos, ribojamos A.Vienuolio, A.Goštauto,
Vilniaus, J.Lelevelio g. ir Gedimino pr. Detalusis
planas. Informacija atrankai dėl PAV
 Europinio standarto Lietuvos-Lenkijos siena –
Kaunas poveikio aplinkai pirminis vertinimas
 Lietuvos geležinkelių modernizavimo projektai.
Informacija atrankai dėl PAV
 Tarptautinio Palangos oro uosto rekonstrukcijos

Eil.
Nr.

2.

3.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

PAV
 Nidos aerodromo rekonstrukcijos PAV
 Kauno logistikos centro informacija atrankai dėl
PAV
UAB
Gedimino g. 47,
Pramonės, energetikos, viešojo naudojimo  AB ,,Baltic shopping centre“ prekybos centras
,,Ardynas“
LT-44242 Kaunas
ir kitos ūkinės veiklos objektai, inžineriniai Vytėnuose Islandijos pl. Kaune
Tel. 8 37 323209, 8 37 323725 tinklai.
 UAB ,,Minijos nafta“ naftos gavybos aikštelės
Direktorius
El. p.: ardynas@ardynas.lt
prie
gręžinio ,,Gargždai-7“ išplėtimas
Valdas
www.ardynas.lt

Akmenės ir Mažeikių raj. dujofikavimas.
Sabaliauskas
Magistralinio dujotiekio tiesinys į Mažeikius (52 km)
Jolanta
 Anykščių ir Utenos raj. dujofikavimas.
Paplauskienė
Magistralinio dujotiekio tiesinys į Anykščius – Uteną
(50 km)
Mindaugas
 Magistralinio dujotiekio Panevėžys – Šiauliai II
Bajoras
šaka (80 km)
UAB ,,Sweco Spaudos g. 6,
Planuojamos ūkinės veiklos (pramonės,
Nuo 1993 iki dabar: keliasdešimt pilnų PAV, keli
Lietuva“
energetikos, karinių, žemės ūkio,
šimtai atrankų dėl PAV.
LT-05132 Vilnius
infrastruktūros,
naudingųjų
iškasenų
Keletas atliktų pilnų PAV pagal temas:
Tel. +370 5 262 2621
Aplinkosaugos
gavybos, atliekų tvarkymo objektų) veiklos
info@sweco.lt
grupės vadovas
poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
Pramonė
www.sweco.lt
Vytautas
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 AB „Kaišiadorių paukštynas“ įmonės
Belickas
(PVSV);
Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadoryse modernizavimo
vytautas.belicka
planų ir programų strateginis pasekmių
ir gamybinių pajėgumų didinimo PAV (2018);
s@sweco.lt
aplinkai vertinimas (SPAV).
 AB „Achema“ planuojamo formalino gamybos
cecho statybos ir veiklos PAV (2017);
 UAB „Vitera Baltic“ planuojamos trąšų
gamybos įmonės Vakarų g. Kėdainiuose statybos ir
veiklos PAV (2015);
 UAB „Dominari“ porolono gamybos įmonės
Šilagalio km., Velžio sen., Panevežio r. veiklos PAV
(2012);AB „Achema“ gamyklos išplėtimo ir
modernizavimo PAV (2010);UAB „Technovata“
akmens vatos gamyklos ir logistikos centro statybos ir

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai
veiklos PAV (2008);
 AB “Mažeikių nafta” naftos perdirbimo įmonės
modernizavimo II etapo PAV (2008).
Energetika
 SGD importo terminalo ir susijusios
infrastruktūros įrengimo ir veiklos PAV (2012);
Lietuvos Metų gaminys 2013, įvertintas aukso
medaliu.
 UAB „Amberwind“ vėjo jėgainių parko (90
MW) statybos ir eksploatacijos PAV (2012);
 82 MW biokuro jėgainės Gedimino g.1 Kazlų
Rūdoje statybos ir eksploatacijos PAV (2012)
Atliekų tvarkymas
 Dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statybos
ir eksploatacijos Titnago g. Vilniuje PAV (2015);
 UAB „EMP recycling“ atliekų tvarkymo veiklos
išplėtimo Galinės k., Vilniaus r. PAV (2011);
 Marijampolės regiono kietų atliekų tvarkymo
sistemos išvystymo PAV (2002);
 Kauno pavojingų atliekų laikino saugojimo
aikštelės PAV (2000)
Infrastruktūra
 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio ir
išorinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir
platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių
rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito
tvirtinimas bei pietinių uosto vartų statybos PAV
(2019);
 Vilniaus miesto nuotekų valyklos
rekonstrukcijos ir eksploatacijos Titnago g. Vilniuje
PAV (2015);

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai
 400 kV elektros energijos perdavimo oro linijos
nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lietuvos Lenkijos Respublikų valstybinės sienos statybos ir
eksploatacijos PAV (2010);
 Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus
PAV (2010

4.

Lietuvos
energetikos
institutas
Brunonas
Gailiušis

Breslaujos g. 3,
LT-44403 Kaunas
Tel. 8 37 401801
El. p. rastine@lei.lt
www.lei.lt

Tel. 8 37 401961
Nerijus Pedišius El. p. hydro@mail.lei.lt
Sigitas
Rimkevičius

Tel. 8 37 401864,
El. p. nerijus@mail.lei.lt

Eugenijus
Ušpuras

Tel. 8 37 401924
El. p. sigis@mail.lei.lt

Algirdas
Kaliatka

Tel. 8 37 401926
El. p. eugeniju@mail.lei.lt

Giedrius
Stravinskas

Tel. 8 37 401903
El. p. algis@mail.lei.lt

Povilas Poškas

Tel. 8 37 401879
El. p. giedrius@mail.lei.lt

Dalia
Štreimikienė

Tel. 8 37 401881
El. p. rslezas@mail.lei.lt

Vandens keliai;
atominės elektrinės sauga;
galimų avarijų valdymas ir pasekmių
aplinkai ir žmogaus sveikatai mažinimas;
radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto
branduolinio kuro tvarkymas ir laidojimas;
radiacinė sauga;
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas;
degimo procesų efektyvumo didinimas,
oro taršos mažinimas.

 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr.
80-115 akvatorijos gilinimo iki 12 m techninis
projektas ir PAV ataskaita (2000 m.)
 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinės
akvatorijos dalies (tarp 2 ir 5 krantinių) gilinimo iki
14 m PAV ataskaita (2001 m.)
 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarp 5 ir 115
krantinių gilinimo iki 12,5 m PAV ataskaita (2002 m.)
 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos tarp
10 ir 100 krantinių gilinimo iki 14 m PAV (2003 m.)
 IAE pirmojo energijos bloko kuro papildomas
išdeginimas antrojo energijos bloko reaktoriuje
Cementavimo įrenginio (CĮ), skirto skystų
radioaktyviųjų atliekų sukietinimui, įrengimas ir
laikinosios saugyklos (LS) statyba Ignalinos
atominėje elektrinėje (IAE) PAV ataskaita

Eil.
Nr.

5.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys
Dr. Darius
Jakimavičius
VšĮ ,,Aplinkos
vadybos ir
audito
institutas“
Direktorius Dr.
Rimantas
Budrys

6.

UAB
,,Biocentras“
Direktorius
Prof. hab. dr.
Saulius
Grigiškis

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

Vertinimo sritys

Tel. 8 37 401958
El. p. dalia@mail.lei.lt
Kalvarijų g. 149,
LT-08221 Vilnius
Tel. 8 5 2639 395
El. p. avai@avai.lt
www.avai.lt

Vandentvarka, atliekų tvarkymas.

Mob. tel. 8 699 35444
El. p. budrys@avai.lt
Molėtų pl. 29,
Pramoninių objektų vertinimas.
LT-08409 Vilnius
Tel.: 8 5 2661313
Mob. tel.: 8 670 30004
El. p.: biocentras@biocentras.lt
www.biocentras.lt
Mob. tel.8 650 35321

7.

8.

Technikos
direktorius
Mindaugas
Liogė
UAB ,,Eko
Rivi“
Vadovas
Rimantas
Tuskevičius
UAB ,,Grota“
Direktorius
Antanas
Marcinonis

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

Mob. tel. 8698 32626,
El. p. mindaugas@biocentras.lt
Šeimyniškių g. 1A,
LT-09312 Vilnius
Tel. 8 5 2636161
Mob. tel. 8 698 88978
El. p. ekorivi@ekorivi.lt
www.ekorivi.lt
Eišiškių pl. 26, LT-02184
Vilnius
Tel. 8 5 2167471
El. p. info@grota.lt

Vandentvarka, atliekų tvarkymas.

 UAB ,,Rubikon apskaitos sistemos“ statybos ir
griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir
saugaus jų šalinimo aikštelės Kuprioniškėse PAV
 UAB ,,ENHYDRIS“ naftos produktų likučių ir
atliekų bei naudotų alyvų perdirbimo PAV

Eil.
Nr.

9.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

UAB ,,GJ
Magma“
Vadovas
Jaunius
Juozapavičius

10.

11.

12.

13.

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)
www.grota.lt
Vaidevučio g. 18,
LT-08402, Vilnius
Tel.: 8 5 2318178
El. p.: gjmagma@gmail.com
www.gjmagma.lt

Ekologasinžinierius
Edvardas
Grencius
UAB
Trilapio g.10,
,,Geoprojektas“ LT-92191, Klaipėda
ir Ko
Mob. tel.8 698 30291
El. p. info@geoprojektas.lt
www.geoprojektas.lt
UAB ,,Vilniaus Kalvarijų g. 125 4C korpusas,
hidroprojektas“ LT-08221, Vilnius
Tel. / faks.: 8 5 2730319
El. p. info@vhp.lt
Direktorius
www.vhp.lt
Mantas
Zavarzinas
mantas@vhp.lt
UAB ,,HGN
Rasų g. 39,
Hydrogeologie LT-11351 Vilnius
Baltic“
Tel. 8 5 2135115
El. p. info@hgn.lt
www.hgn.lt
UAB ,,Vandens Svajonių g. 34-6,
harmonija“
LT-10100 Vilnius
Tel. 8 5 2759204

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

Vertinimo sritys

Geologija ir naudingosios
kasybos poveikis.

iškasenos,

Planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV).

 Alytaus rajono Bogušiškių Žvyro telkinio
naudojimo PAV
 Trakų rajono Šventininkų žvyro telkinio
naudojimo PAV
 Plungės rajono Jomunčių tyro durpių telkinio
naudojimo PAV
 Jurbarko rajono Dainių, Baužaičių ir Balandinės
durpių telkinių naudojimo PAV

Eil.
Nr.

14.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys
Vadovas
Bernardas
Paukštys
J. Jonyno
individuali
Ecofirma

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)
El. p. bernardas@paukstys.lt
www.harmony.lt

15.

Gamtos tyrimų
centro
Geologijos ir
geografijos
institutas

Antakalnio g.42-42,
LT-10304 Vilnius
Tel./faks: 8 5 243 7734,
Mob. tel.: 8 686 31513,
El.p. ecofirma@ecofirma.lt
www.ecofirma.lt
Akademijos g. 2,
LT 08412 Vilnius
www.gamtostyrimai.lt
Tel. 8 5 2711618
El. p. info@geo.lt

16.

Gamtos tyrimų
centro
Ekologijos

Akademijos g. 2,
LT-08412 Vilnius
Tel. 8 5 2729291

Jonas Jonynas

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

Naudingų telkinių žvalgyba, iškasenų  Telšių apskrities Mažeikių raj. Plinkšių durpyne
gavyba;
planuojamos ūkinės veiklos (durpių gavybos) PAV.
atliekų šalinimas, tvarkymas ir įrenginiai. Atsakingas vykdytojas.
 Utenos regiono atliekų tvarkymo sistema.
Regioninio komunalinių atliekų sąvartyno PAV
ataskaita (subrangos pagrindais)
Hidrotechninių įrenginių statybos bei  Celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje PAV
eksploatacijos krante ir kranto zonoje (2004 m.)
vertinimas.
 Paviršinio radioaktyviųjų atliekų kapinyno
įrengimo PAV programa (2004 m.)
 Hidroelektrinės ant Nemuno aukščiau kelio
Alytus-Daugai (Alytaus ir Krikštonių HE) PAV
(2003 m.)
 Užteršto
grunto
aikštelės
Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste statybos PAV (kaip
ECOLAS ekspertai) (2003 m.)
 Apie 39 ha teritorijos suplanuotos parkui su
golfo laukais įrengti, Pilaitės mikrorajone Smalinės g.
Vilniuje, PAV programa (2003 m.)
 Kauno vandenvalos dumblo panaudojimo Lapių
sąvartyno rekultivacijai galimybių vertinimas.
Geocheminių tyrimų ir PAV (2003 m.)
 Talšos ežero kompleksinio sutvarkymo ir
tarptautinės irklavimo trasos įrengimo raidos
programos PAV (2002 m.)
 Šiaulių regioninio sąvartyno statybos PAV
(2000 m.)
Poveikis sausumos ir vandens gyvūnams  Palangos oro uosto plėtros galimo PAV
(paukščiams,
žinduoliams,
žuvims,  Kintų naftos gavybos aikštelių įrengimo galimo
vabzdžiams, hidrobiontams ir k.t.), žuvų ir poveikio aplinkai programos ir ataskaitos vertinimas.

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys
instituto
Paukščių
ekologijos
laboratorija
Mečislovas
Žalakevičius
Mindaugas
Dagys

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)
www.gamtostyrimai.lt

medžiojamosios
faunos
ištekliams,
teritorijų biologinei įvairovei;
El. p.
vėjo jėgainės,
hidroelektrinės,
kiti
mecislovas.zalakevicius@gamt energetikos objektai (atominės, šiluminės
ostyrimai.lt
elektrinės);
infrastruktūros plėtra;
Tel. 8 5 2729253
komercinė žvejyba;
El. p. dagys@ekoi.lt
civilinė ir karo aviacija;
taršos šaltiniai;
poveikio vertinimas pagal ES Buveinių
direktyvos 6-ojo straipsnio reikalavimus.

17.

Lietuvos miškų
institutas

18.

Klaipėdos
universitetas
Architektūros,
urbanistikos ir
dizaino centras
„Baltijos
Mob. tel. 8 685 49924
kraštovaizdžiai“ El. p.
petras.grecevicius@gmail.com
Projektų
vadovas: prof.
Mob. tel. 8 611 81916
dr.
El. p.
P.Grecevičius
jonasabromas@yahoo.com
Projektų
vadovas: doc.
dr. J.Abromas

Vertinimo sritys

Liepų g. 1,
LT- 53101 Girionys, Kauno r.
Tel. 8 37 547221
El. p. miskinst@mi.lt
www.mi.lt
H. Manto g. 84,
LT-92294 Klaipėda
Tel. 8 46 398737,
8 46 398732

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai
 Ignalinos atominės jėgainės uždarymo poveikio
aplinkai programos ir ataskaitos vertinimas.
 Būtingės naftos terminalo statybos PAV
 Klaipėdos jūrų uosto dampingo PAV
 Vėjo jėgainių statybos PAV (dvi teritorijos)
 Alytaus ir Krikštonių numatomų statyti
hidroelektrinių galimas poveikis žuvims ir kitai
vandens gyvūnijai
 Klaipėdos uosto gilinimo darbų poveikis žuvų
migracijoms ir nerštavietėms

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)  Vėjo elektrinių išsidėstymo Vilainių seniūnijoje
(inžinerinių komunikacijų ir susisiekimo specialiojo
plano
kraštovaizdžio
įvertinimas
sistemų);
vizualinės taršos aspektu
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV).

Eil.
Nr.
19.

20.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

Kauno
technologijos
universiteto
Aplinkos
inžinerijos
institutas

K. Donelaičio g. 73,
LT-44249 Kaunas
Tel. 8 37 300000
8 37 300421,
El. p. ktu@ktu.lt
https://apini.ktu.edu

prof. J.K.
Staniškis

El. p. jurgis.staniskis@ktu.lt

Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas,
Aplinkos
apsaugos
institutas

Saulėtekio al. 11,
LT-10223 Vilnius
Tel. 8 5 2744726
El. p. aai@vgtu.lt
Aplinkos apsaugos institutas

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

Atliekų tvarkymo, energetikos projektų,  Padangų naudojimo kurui klinkerio sukamojoje
visuomeninių ir gamybinių objektų krosnyje Nr.7 AB ,,Akmenės cementas“ PAV
poveikio aplinkai vertinimas (PAV.)
(2002 m.)
 UAB
,,Metaloidas“
naudotų
padangų
perdirbimo į antrines žaliavas baro destrukciniu
metodu PAV (2003 m.)
 AB ,,Transauša“ netinkamų naudoti padangų
perdirbimo į antrines žaliavas mechaniniu būdu
informacijos atrankai dėl PAV parengimas (2003 m.)
 UAB
,,Periala“
transformatorių
ir
kondensatorių, turinčių PCB ir PCT, surinkimo ir
paruošimo eksportui PAV (2004 m.)
 UAB ,,Gargždų plytų gamykla“ Juodikių smėlio
telkinio naudojimo išplėtimo PAV (2004 m.)
Rokiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano SPAV
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV);
paraiškų TIPK leidimams gauti rengimas;
PAOV rengimas ADMS modeliu.
Triukšmo sklaidos tyrimai ir vertinimas
akredituotose srityse: Aplinkos triukšmas
(automobilių kelių transporto, geležinkelių
transporto, pramonės objektų, žemadažnio
garso šaltinių); Visų tipų išorės triukšmo
sumažinimo įrenginiai (kelių eismo,
geležinkelio ir kitos triukšmo užtvaros);
Statinių inžinerinė įranga; Garso sistemų
įranga (kalbos perdavimo indeksas); Pastatų
vidinės ir išorinės atitvaros bei jų dalys
(sienų, fasadų, langų, durų ir kitų elementų

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

garso
sumažėjimo
(izoliavimo)
koeficientas); Pastatų perdangos ir pastato
elementai (standartizuotas ir normalizuotas
smūgio garso slėgio lygis); Pastatų patalpos
ir renginių salės (aidėjimo trukmė); Pastatai
ir jo dalys (pastato sandarumo įvertinimas);
Elektromagnetinė
spinduliuotė
gyvenamojoje aplinkoje; Elektros linijų
sukuriamas
elektromagnetinis
laukas;
Vibracija darbo aplinkoje (visą žmogaus
kūną veikianti vibracija ir per rankas
perduodama vibracija); Natūralus ir dirbtinis
apšvietimas darbo vietose bei gyvenamųjų ir
visuomeninių pastatų patalpų šiluminė
aplinka. Plačiau informacija pateikta čia.
Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamų
teršalų vertinimas atestuotoje laboratorijoje.
Plačiau informacija pateikta čia.
21.

Klaipėdos
universiteto
Jūros tyrimų
atviros prieigos
centras
Direktorė dr.
Viktorija
Vaitkevičienė

H. Manto g. 84,
LT-92294 Klaipėda
Tel. 8 46 398846
El. p. info@apc.ku.lt
www.apc.ku.lt/

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV):
žemės ir vandens ūkis, uostų veikla ir
terminalai, gavyba ir perdirbamoji
pramonė, energetika, chemijos pramonė,
metalų gamybos ir perdirbamoji pramonė,
medienos
ir
popieriaus
pramonė,
Tel. 8 46 398876
inžineriniai statiniai, kitos planuojamos
El. p.
ūkinės veiklos rūšys;
viktorija.vaitkeviciene@apc.ku planų ir programų strateginis pasekmių
.lt
aplinkai vertinimas (SPAV);
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
(PVSV).

 Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos:
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, AB „KLASCO“,
UAB „Krovinių terminalas“, UAB „Klaipėdos
keleivių ir krovinių terminalas“, AB „Mažeikių
nafta“, UAB „Minijos nafta“, UAB koncernas „SBA“,
LITGRID, AB, ir kt.
 SPAV: Klaipėdos m., Klaipėdos raj. BP,
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano
išplėtimas jūrinių teritorijų dalimi ir kt.
 PVSV: UAB „Baltijos investicijų grupė“, AB
„Šilutės baldai“, UAB „Vilniaus energija“, UAB
„Litesko“, UAB „ANI PLAST“, UAB „Raimelita“,

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai
UAB „Ardynas“, UAB „Okseta“, Lietuvos energija,
AB ir kt.

22.

23.

Fizinių ir
technologijos
mokslų centras
Direktoriaus
pavaduotojas
prof., dr.
Vidmantas
Remeikis
UAB ,,COWI
Lietuva“
Generalinis
direktorius
Algirdas
Vaškelis,

24.

UAB
,,R.A.C.H.E.L.
Consulting“
Direktorius
Julius Ptašekas
Lauryna
Stunžėnaitė

Savanorių pr. 231,
LT-02300 Vilnius
Tel. 8 5 2661640
El. p. info@ftmc.lt
www.ftmc.lt

Pramoninių objektų poveikio aplinkai
vertinimas (PAV).

El. p.
vidmantas.remeikis@ftmc.lt
 UAB „Orion Global Pet“ Polietilenteraftalato
(PET) plastiko gamyklos poveikio aplinkai ir poveikio
visuomenės sveikatai vertinimas
 UAB ,,Electrorecycling service“ kompiuterių
monitorių ir televizorių kineskopų perdirbimo cecho
PAV
 UAB „Dagris“ panaudotų filtrų perdirbimo
cecho PAV
 UAB „Minijos nafta“ naftos verslovės Kintuose,
Šilutės r., PAV

Ukmergės g. 369A,
LT-12142 Vilnius
Tel. 8 5 2107610
El. p. info@cowi.lt
www.cowi.lt

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
(PVSV);
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV);
paraiškų TIPK leidimams gauti rengimas.

S. Žukausko g. 26-62,
LT – 08239, Vilnius
Tel. 8 5 2789595
Mob. tel. 8 655 99 931,
El.p. info@rachel.lt
www.rachel.lt

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);  AB ,,Achema“ karbamido gamybos cecho
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas PVSV ataskaita
(PVSV).
 Multifunkcinio prekybos pastato su integruota
autobusų stotimi ir viešbučiu (“Saulės miestas”)
PVSV ataskaita
 Santariškių medicinos įstaigų miestelio
infrastruktūros plėtros PVSV ataskaita
 Kulautuvos miestelio nuotekų valymo įrenginių
PVSV ataskaita

El. p. lauryna@rachel.lt

Eil.
Nr.

25.

26.

27.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

VšĮ ,,Grunto
valymo
technologijos”

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

Antakalnio g. 42,
LT-10304 Vilnius
Tel. 8 5 2685301
El. p. gvt@gvt.am.lt
www.gvt.lt

Direktorius
Rapolas
Liužinas
VšĮ. Aplinkos
Juozapavičiaus 6/2,
apsaugos
LT- 09310 Vilnius
politikos centras Tel.: 8 5 2727152
El. p. aapc@aapc.lt
Romas
www.aapc.lt
Lenkaitis
UAB
K. Donelaičio g. 55-2,
,,Infraplanas“
LT – 44245 Kaunas
Tel. 8 37 407548
Direktorė
El. p. info@infraplanas.lt
Aušra
www.infraplanas.lt
Švarplienė
Mob. tel. 8 698 88312
a.svarpliene@infraplanas.lt

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

Vertinimo sritys

 AB „YIT Kausta“ planuojamos ūkinės veiklos
PVSV ataskaitos
 UAB ,,Asko statyba” planuojamos ūkinės
veiklos PVSV ataskaita
 S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo teritorijoje
planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaita;
 AB ,,Lietuvos dujos” dujų skirstymo stoties
ūkinės veiklos PVSV ataskaita.
 GVT Jonavos aikštelės naftos produktais
užteršto grunto valymo PAV

Nuotekų ir atliekų tvarkymas.

išteklių

 Kauno regiono komunalinių atliekų sąvartyno
įrengimo PAV
 Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos
kūrimas: regioninis sąvartynas Dumpiuose PAV

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo
rengimas geležinkelių, kelių susisiekimo
sistemoms,
terminalams,
perkrovimo
stotims, pramonės įmonėms, žvyro
karjerams, vėjo jėgainių parkams;
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV).

 IX B tarptautinio transporto koridoriaus tąsosVilniaus pietinio greitkelio PAV
 IX B tarptautinio transporto koridoriaus tąsosVilniaus vakarinio greitkelio PAV
 Ukmergės g., Ateities g. ir Laisvės pr. sankryžos
Vilniuje rekonstrukcijos atranka dėl PAV.
 Geležinio Vilko g. nuo Mokyklos g. iki Molėtų
pl. statybos atranka dėl PAV.
 Automobilių tilto su pėsčiųjų ir dviračių juosta
per Nemuno upę statybos ir gretimų teritorijų
inžinerinės
infrastruktūros
ir
susisiekimo
komunikacijų plėtros Druskininkuose PAV

Atliekų tvarkymas, vandens
valdymas (nuotekų valymas).

Eil.
Nr.
28.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys
UAB
„Ekosistema“
Direktorius
Marius Šileika

29.

Kauno
technologijos
universitetas
Cheminės
technologijos
fakultetas
Aplinkosaugos
technologijos
katedra

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)
Taikos pr.119,
LT-94231 Klaipėda
Tel.: 8 46 430463
Mob. tel. 8 698 47300
el. p. info@ekosistema.lt
www.ekosistema.lt

UAB „DGE
Baltic Soil and
Environment“

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

Žemės ir vandens ūkio (žuvų auginimas ir  AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos“
veisimas ir kt.) poveikio aplinkai vertinimo metanolio terminalo PAV
(PAV) dokumentų rengimas;
 UAB „Krovinių terminalas“ chemijos, naftos
gavybos ir perdirbamosios pramonės PAV chemijos ir chemijos produktų terminalo PAV
dokumentų rengimas;
 KJKK „Bega“ planuojamos ūkinės veiklos PAV
energetikos (vėjo jėgainių įrengimas ir kt.)  AB „Klaipėdos kartonas“ kartono gamybos
PAV dokumentų rengimas;
technologinės linijos PAV
Adresas korespondencijai:
chemijos pramonės (naftos, naftos 
A.D. 661, LT-94008 Klaipėda- produktų
bei
cheminių
medžiagų
15
saugojimo statinių statyba ir kt.) PAV
dokumentų rengimas;
inžinerinių statinių (jūros uostų, prieplaukų
ar terminalų įrengimas;
dujų, naftos ar cheminių medžiagų tiekimo
vamzdynų tiesimas, ir kt.) PAV
dokumentų rengimas.
K. Donelaičio g. 73,
LT- 44249 Kaunas
Tel. 8 37 300000, 8 37 300421
El. p. ktu@ktu.lt
https://ktu.edu

Mob. tel. 8 698 70760
El. p. Gintaras.Denafas@ktu.lt

Doc. dr.
Gintaras
Denafas
30.

Vertinimo sritys

Žolyno g. 3,
LT- 10208 Vilnius
Tel.: 8 5 2644304

 “MULTIIMPEX” planuojamos ūkinės veiklos
“netinkamų
naudojimui
gyvsidabrio
lempų
nukenksminimas” PAV ataskaita
 UAB
“Rietavo
veterinarinė
sanitarija”
planuojamos ūkinės veiklos “Mėsos-kaulų miltų
panaudojimas energijos gamybai” PAV ataskaita
 AB “Vilniaus energija” biokuro sandėliavimo ir
transportavimo į katilinę statiniai, elektrinės įrenginių
pritaikymo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių
ir atliekinių energijos išteklių (Elektrinėje NR.2,
Savanorių pr.117/2) PAV ataskaitos 4-oji dalis
„Atliekos“ ir 5.2.1 dalis „Planuojamos ūkinės veiklos
galimas poveikis aplinkos orui iš stacionarių taršos
šaltinių ir poveikio mažinimo priemonės“
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
 Tradicinio laidojimo kapinių įrengimo Milvydų
planų ir programų strateginis pasekmių k., Šalčininkų r. PAV
aplinkai vertinimas (SPAV).
 Angliavandenilių išteklių Šilutės – Tauragės
Gamtos išteklių ir energijos suvartojimas;
transporto poveikis aplinkai;
nuotekų susidarymo poveikis aplinkai;
aliekų tvarkymo poveikis aplinkai;
poveikis vandenvietėms;
poveikis dirvožemiui;
poveikis kraštovaizdžiui.

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys
Direktorius
Gediminas
Čyžius

31.

32.

Direktoriaus
pavaduotoja
aplinkosaugai
Dana
Bagdonavičienė
UAB
,,Ekokonsultcijo
s“
Direktorė Lina
Budriene
VšĮ „Krašto
tvarkymo
projektai“
Vadovas
Martynas
Klinga

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)
El. p. info@dge.lt
www.dge-group.lt

UAB „Ekuva“
Direktorius
Gediminas
Cibulskis

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai
plote naudojimo plano SPAV
 Angliavandenilių išteklių Kudirkos – Kybartų
plote naudojimo plano SPAV

Mob. tel. 8 698 56906
El. p. gcy@dge.lt
Mob. tel. 8 699 81281
El. p. daba@dge.lt

J. Galvydžio g. 3 - 308,
LT-08236, Vilnius
Tel. / faks. 8 5 2745491,
info@ekokonsultacijos.lt
www.ekokonsultacijos.lt
Z. Sierakausko g. 15-11,
LT-03105 Vilnius
Tel. 8 5 2792301
El. p. martynas@ktp.lt
El. p. snaige@ktp.lt

Snaiguolė
Bezarienė

33.

Vertinimo sritys

Šilutės pl. 56,
LT-94181 Klaipėda
Mob. tel. 8 612 35291
El. p. info@ekuva.lt
www.ekuva.lt
El. p. gediminas@ekuva.lt

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
paraiškų taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (TIPK) ir taršos leidimams (TL)
gauti rengimas;
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
(PVSV).
Pramonės, perdirbimo, sandėliavimo,
žemės ūkio ir kitų ūkinės veiklos objektų
poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
poveikio potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo nustatymo
dokumentų rengimas;
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV) (pramonės,
gamybos, turizmo, žemės ūkio, žemės
naudojimo
(paskirties)
nustatymo,
teritorijų planavimo srityje).
Atliekų tvarkymo, vandentvarkos, nuotekų
valymo, visuomeninių ir gamybinių
objektų poveikio aplinkai vertinimas
(PAV);
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
(PVSV).

Parengta virš 30 PAV dokumentų ūkinės veiklos
plėtrai - žemės ūkio, turizmo, pramonės, viešosios
infrastruktūros, perdirbimo ir kt. srityse.

 UAB ,,Geležies laužas“ metalo supirkimo
aikštelių informacijos planuojamos ūkinės veiklos
atrankai dėl PAV parengimas
 UAB „Dormeka“ informacijos planuojamos
ūkinės veiklos atrankai dėl PAV parengimas
(pavojingų atliekų sandėliavimo aikštelė)
 UAB „Kleta“ informacijos planuojamos ūkinės

Eil.
Nr.

34.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

UAB
„Nacionalinių
projektų
rengimas“

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

Mėnulio g. 7-101,
LT-04326 Vilnius
Tel. 8 5 2107488
El. p. info@npr.lt

Aplinkosaugos Mob. tel. 8 652 93931
projektų
El. p. indre.d@npr.lt
skyriaus vadovė
Indrė Dičiutė

35.

UAB
„Ekometrija“
Vadovas

Geologų g. 11,
LT-02190 Vilnius
Tel. 8 5 2136730, 8 5 2336636
El. p. info@ekometrija.lt

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

veiklos atrankai dėl PAV parengimas (Industrinis
parkas prie Klaipėdos)
 UAB „Jereda“ informacijos planuojamos ūkinės
veiklos atrankai dėl PAV parengimas (statybos atliekų
smulkinimo įrenginys)
 UAB „Medicera“ informacijos planuojamos
ūkinės veiklos atrankai dėl PAV parengimas (atliekų
rūšiavimo bazė)
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
 Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo
planų ir programų strateginis pasekmių sistemos plėtros atranka dėl PAV
aplinkai vertinimas (SPAV).
 Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo
sistemos plėtros atranka dėl PAV
 Alytaus miesto nuotekų valyklos laukų
sutvarkymo ir uždarymo PAV
 Veprių ežero išvalymo ir gamtosauginio
sutvarkymo PAV
 Molėtų mieste esančios Siesarties upės dalies,
Pastovio, Pastovėlio ir Promislavo ežerų valymas bei
gamtosauginio sutvarkymo PAV
 Širvėnos ežero išvalymo ir gamtosauginis
sutvarkymo PAV
 Didžiosios Dailidės teritorijos, užterštos
sunkiaisiais metalais, išvalymo ir sutvarkymo bei
Alytaus miesto pietinio pramonės rajono (Dailidės
baseino) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo PAV
 Slidinėjimo trasų Veisėjų urėdijos Druskininkų
savivaldybės teritorijoje statybos PAV
 Kėdainių tilto statybos Kauno mieste atranka
dėl PAV
Įmonių
veiklos
poveikio
aplinkai  atranka dėl PAV UAB „Prienų energija“
vertinimas (PAV ataskaitų parengimas);
paraiškų taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (TIPK) leidimui gauti rengimas.

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys
Robertas
Smukas

36.

UAB
,,Archstudija“

37.

UAB „Nomine
Consult”

38.

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)
www.ekometrija.lt

Konstitucijos pr. 9-41,
LT-09308 Vilnius
Tel:. 8 5 2101297
Z. Šimkevičienė El. p. info@archstudija.lt
www.archstudija.lt

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)
(pramonės įmonės, atliekas tvarkančios,
žemės ūkio ir visuomeninės paskirties
objektai);
paraiškų rengimas TIPK leidimams gauti.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
 Sporto
paskirties
pastatų
(sporto
ir
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas sveikatingumo komplekso) Biržuose PAV
(PVSV);
 Šilumos garo gamyba Šilutėje, atranka dėl PAV
Direktorė
planų ir programų strateginis pasekmių  Bioedyzelino gamyklos Mažeikių r. PAV
Gintvilė
aplinkai vertinimas (SPAV);
 UAB "Kietaviškių gausa" gamybinės bazės
Žvirblytė
paraiškų taršos integruotos prevencijos ir modernizavimas ir plėtra, atranka dėl PAV
kontrolės
(TIPK)
leidimams
gauti  Pavojingų atliekų sąvartyno atranka dėl PAV
Projektų vadovė El. p.
rengimas.
 Prekybos paskirties pastatų Vilniuje atrankos dėl
Erika
erika.arlauskaite@nominecons
PAV
Arlauskaitė
ult.com
 Biokuro ir atliekų termofikacinės jėgainės
statybos Klaipėdoje PAV
Projektų vadovė El. p.
 Dviejų naujų vėjo jėgainių parkų Mažeikių
Rūta
ruta.gadisauskaite@nominecon
rajone atranka dėl PAV
Gadišauskaitė
sult.com
 Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei
eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių
keitimo PAV
 Magistralinių dujotiekių: Klaipėda-Kuršėnai,
Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties – statybų
PAV
 Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės atranka
dėl PAV
 Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcijos, įrengiant
kogeneracinę elektrinę, naudojančią biokurą, PAV
UAB „Daugėla“ A.Smetonos g. 8-2 (įėjimas iš
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)
J. Tumo-Vaižganto g. 8-1,
LT–01108 Vilnius
Tel. 8 5 2107210
El. p.
info.lt@nomineconsult.com
www.nomineconsult.com

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys
Direktorė dr.
Gaudenta
Sakalauskienė

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)
K. Griniaus g.),
LT-01115 Vilnius
Tel. / faks. (8 5) 27 333 85
El. p. daugela@daugela.lt
www.daugela.lt/
Tel. 8 685 33215
El. p. gaudenta@daugela.lt

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

užterštų teritorijų ir vandens telkinių
valymui.

 Lietuvos geležinkelių tiltų remonto darbai.
 Geležinkelio pervažos bei pėsčiųjų tilto per
geležinkelį Šiaulių stotyje rekonstrukcija
 Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra
 Klaipėdos jūrininkų ligoninės automobilių
stovėjimo aikštelės statyba. Lietuvos ir Lenkijos
pasienio
zonos
susisiekimo
ir
inžinerinės
infrastruktūros kelio ruožai
 Tilto per Bražuolės upelį į Kasčiukiškių kaimą
projektas
 Pėsčiųjų tiltas per Merkio upę Jašiūnų
miestelyje
 Privažiavimo kelias prie Vilniaus apskrities
regioninio
komunalinių
atliekų
sąvartyno.
Kelio Nr. 103 Vilnius – Polockas 14,50 – 18,00 km
rekonstrukcija

39.

UAB „Kelvista” Žalgirio g. 90,
LT-09303 Vilnius
Valdas Kezys
Tel. 8 5 2108745
El. p. info@kelvista.lt
Mantas
www.kelvista.lt
Kaušylas
Ofisas Klaipėdoje:
Minijos g. 19,
LT-91207 Klaipėda
Tel. 8 46 383477

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai
vertinimo rengimas;
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV);
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
(PVSV)
susisiekimo
komunikacijoms
ir
infrastruktūrai:
automobilių
keliams,
gatvėms, geležinkeliams, oro uostų
(aerodromų)
statiniams,
tiltams,
viadukams, krovinių perkrovimo stotims,
terminalams.

40.

UAB „Optimus
Monitus“

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir  UAB „Dadas“ medienos pakuočių atliekų
informacijos atrankai dėl PAV rengimas;
perdirbimas –pateikta informacija atrankai dėl PAV
paraiškų taršos integruotos prevencijos ir  UAB „Padėklų centras“ medienos pakuočių
kontrolės (TIPK) leidimo gavimui, atliekų perdirbimas – pateikta informacija atrankai dėl
koregavimui ir atnaujinimui rengimas.
PAV
 UAB „Saldoga“ parengta žuvies perdirbimo
cechų bei šaldytuvo statybos PAV programa

Ala
Kuzmickienė
Gabrielė

Raudondvario pl. 76 ,
LT-47182 Kaunas,
Tel. 8 37 764862
Mob. tel. 8 687 37129, 8 612
63806, 8 698 22795
El. p.
ataskaitos@optimusmonitus.lt

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys
Zabelskytė

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)
www.optimusmonitus.lt

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimas (PAV);
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV);
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
(PVSV).

 Atliktos atrankos dėl PAV ir poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) rengiant
komercijos, laidojimo objektų (kapinių) įrengimo
 Atlikta atranka dėl poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo (PVSV) rengiant statybos
techninius ir darbo projektus.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV);
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
(PVSV)
atliekų tvarkymas, energetika, inžinerinė ir
komunikacijų infrastruktūra, pramonė,
vandentvarka.
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV)
dokumentų ar jų dalies rengimas veikloms,
kurios glaudžiai susijusios su poveikiu
požeminio vandens ir grunto kokybei.

 Planuojamų statyti vėjo jėgainių žemės sklype
Šilininkų kaime, Klaipėdos rajone PAV dokumentai
 Visagino dumblo džiovinimo įrenginių statyba ir
dumblo džiovinimo įrenginių eksploatacija PAV
dokumentai
 Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste
sutvarkymo PAV dokumentai

Mob. tel. 8 611 17536
El. p.
gabriele.zabelskyte@optimusm
onitus.lt
41.

UAB ,,TAEM
group“

Smolensko g. 10,
LT-03201
Vilnius
Direktorius
Tel. 8 5 2104030
Ruslan Bičenov El. p. info@taemgroup.lt
www.taemgroup.lt
El. p. r.bicenov@taemgroup.lt

42.

UAB „Envitra”
Direktorius
Valdas
Kaušylas

43.

UAB
,,GEOTECH
Baltic“
Direktorius
Gediminas
Kadūnas

44.

UAB ,,Lyderio

Mindaugo g. 23,
LT-29141 Anykščiai
Tel. 8 381 59533
El. p. projektai@envitra.lt
www.envitra.lt

Taikos g. 145-4,
LT-05207 Vilnius
Tel.: 8 699 52040
El. p.: info@geotech.lt
www.geotech.lt
Mob. tel. 8 663 77429
El. p. gk@geotech.lt
Ukmergės g.222,

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys
grupė“

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)
LT-07157 Vilnius
Tel. 8 46 313057
El. p. info@lyderio.lt

45.

UAB ,,Aplinkos Laurų Sodų 7-oji g. 17,
projektai“
Vilnius
Tel. 8 5 2757900
Direktorė
Mob. tel. 8 686 33323
Jolanta
www.aplinkosprojektai.lt
Kurgonienė

46.

UAB
„Ekoverslas“

Partizanų 87A,
LT-50312 Kaunas

Direktorius
Vidas Pocius

Tel. 8 37 314380
Mob. tel. 8 682 20501
El. p. info@ekoverslas.lt
www.ekoverslas.lt

Aplinkosaugos
vyriausioji
specialistė Eglė
Laukaitytė
47.

UAB „Alvinta“
Direktorius
Jonas Plauska
Projektų
vadovas
Robertas
Bulotas

Drobės g. 66-206,
LT-45181
Kaunas
Tel. 8 37 300816
El. p. info@alvinta.lt
www.alvinta.lt
Mob. tel.8 630 08942
Mob. tel.8 685 12411

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV);
paraiškų rengimas taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimams
gauti.
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
informacijos atrankai dėl PAV rengimas;
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV);
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
(PVSV);
paraiškų taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės
(TIPK)
leidimams
gauti
rengimas.
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
informacijos atrankai dėl PAV rengimas;
paraiškų taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (TIPK) leidimams ir Taršos
leidimams gauti rengimas.

 UAB ,,Tomega“ naftos produktų tegeneravimo
bazės PAV ataskaita
 UAB ,,Ekolaužas“ atliekų surinkimo ir
tvarkymo aikštelės įrengimas ir eksploatacija PAV
ataskaita
 Aleksandrijos motokroso trasos PAV ataskaita.
Per metus parengta informacija atrankoms dėl PAV
virš 40 įvairių planuojamų ūkinių veiklų

 UAB
„Vialita“
eksploatuoti
netinkamų
transporto priemonių surinkimo, nukenksminimo ir
demontavimo, elektros ir elektroninės įrangos bei
akumuliatorių ir kitų baterijų surinkimo laikino
sandėliavimo veikla
 UAB „Minivenas“ eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių surinkimo, nukenksminimo ir
demontavimo veikla
 UAB „GTV group ir ko“ eksploatuoti
netinkamų
transporto
priemonių
surinkimo,
nukenksminimo ir demontavimo veikla
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir  UAB „Rotoksema“ PAV
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo  UAB „Suginčiai“ atranka dėl PAV
dokumentų rengimas;
 UAB „Ugira“ PAV
paraiškų
TIPK
(taršos
integruota
prevencija ir kontrolė) ir TL (taršos
leidimai) leidimams gauti rengimas.

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

48.

UAB ,,Aplinkos Subačiaus g. 23,
vadyba“
LT-01300 Vilnius
Tel.: 8 5 2045139
Nerijus Dilba
Mob. tel. 8 613 22747
Aplinkos
El. p. info@aplinkosvadyba.lt
apsaugos
www.aplinkosvadyba.lt
projektų
vadovas
El. p.
kornelijus@aplinkosvadyba.lt
Kornelijus
Klinga
Aplinkos
apsaugos
projektų
vadovas

49.

UAB
Turgaus g. 14,
,,Infrastruktūra“ LT-84117 Joniškis
Tel. 8 687 86725
Andrius
El.p. info@istruktura.lt
Marinas
https://infrastruktura.lt

50.

VšĮ Pajūrio
tyrimų ir
planavimo
institutas

Vilhelmo Berbomo g. 10, LT92221 Klaipėda
Tel./faks. 8 46 390818
El. p. info@corpi.lt
www.corpi.lt

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

 UAB „Terra recycling“ Atliekų surinkimo ir
perdirbimo komplekso PAV
 Distribucinių sandėlių ir logistikos komplekso
Vilniuje PAV
 UAB „Totochemical“ Poliolio mišinio gamybos
cecho PAV atrankos dokumentų ir PVSV ataskaitos
parengimas
 UAB „BNB Capital“ Naudotų alyvų ir naftos
produktų atliekų surinkimo ir paruošimo naudoti kaip
kurą įrenginio PAV atrankos dokumentų parengimas
 UAB „Ruvera“ veterinarinių vaistų, higienos,
kosmetikos priemonių, biocidinių ir pašarų produktų
gamybos PAV atrankos dokumentų ir PVSV
ataskaitos parengimas
 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio
klinikos
Medicininių
atliekų
nukenksminimo
įrenginio įrengimo PAV atrankos dokumentų
parengimas
 UAB „Menergija“, UAB „Venergija“ biodujų
jėgainių PAV atrankos dokumentų ir PVSV ataskaitų
parengimas
 Pakruojo rajono melioracijos sistemų naudotojų
asociacijos „Pašvitinio drenažas“ melioracijos sistemų
rekonstravimo atranka dėl PAV
 Šiaulių rajono melioracijos sistemų naudotojų
asociacijos „Agromelioracija“ melioracijos sistemų
rekonstravimo atranka dėl PAV
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV): uostų
 Vilniaus kogeneracinės jėgainės PAV
veikla ir terminalai, gavyba ir perdirbamoji  UAB „Neo Group“ veiklos plėtros PAV
pramonė, energetika, chemijos pramonė,
 Naftos gavybos Šilalė-5 aikštelės PAV
metalų gamybos ir perdirbamoji pramonė,
 UAB „Renerga“ vėjo elektrinių Baltijos jūros
medienos ir popieriaus pramonė,
Lietuvos akvatorijoje PAV,
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV)
dokumentų rengimas;
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
(PVSV) dokumentų rengimas;
paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (TIPK) ir Taršos leidimams gauti
rengimas.

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys
Direktorius
Feliksas
Anusauskas
Rosita
Milerienė

51.

UAB
„Rokvesta“
Direktorius
Algirdas
Kazinavičius

52.

UAB „Provivo
LT“
Direktorius
Saulius
Vaitkevičius

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)
Mob. tel. 8 615 66712
el. p.:
feliksas.anusauskas@corpi.lt
El. p. rosita@corpi.lt

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

inžineriniai statiniai,
kitos planuojamos ūkinės veiklos rūšys;
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV);
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
(PVSV);
paraiškų taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (TIPK) leidimui bei taršos
leidimui gauti rengimas.

 UAB „Krovinių terminalas“ veiklos plėtros
atrankos dėl PAV dokumentai
 UAB „Kaminera“ planuojamos ūkinės veiklos
atrankos dėl PAV dokumentai
 UAB „Tolmeta“ netinkamų eksploatuoti
transporto priemonių atrankos dėl PAV dokumentai,
PVSV bei taršos leidimo dokumentacija
 UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
komunalinių
atliekų
mechaninio-biologinio
apdorojimo PVSV
 Planuojamos biokuro katilinės Anykščiuose
PVSV
 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių
rekonstrukcijos ir gilinimo darbų atrankos dėl PAV
dokumentai
 Magistralinio dujotiekio Vilnius- Kaunas ir
Kaunas – Šakiai dalies PAV rengimas

Ateities g. 10 A,
LT-08303 Vilnius
Tel. 8 656 34063
El. p. vilnius@rokvesta.lt
www.rokvesta.lt

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV);
poveikio įsteigtoms ar potencialioms
„Natura 2000“ teritorijoms nustatymas;
paraiškų taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimui (TIPK) ar taršos
leidimui gauti ar pakeisti rengimas.

Savanorių pr. 192-312,
LT-44151 Kaunas
Tel. 8 37 422838
El.p. info@provivo.lt
www.provivo.lt

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
informacijos atrankai dėl PAV rengimas;
paraiškų taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (TIPK) leidimo gavimui,
koregavimui ir atnaujinimui rengimas.

Eil.
Nr.
53.

Vadovas
Mindaugas
Čegys

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)
Vaidoto g. 42C, LT- 76137
Šiauliai
Tel./faks. 8 41 545536
Mob. tel. 8 689 61135
El. p. info@geomina.lt
www.geomina.lt

Džiugas
Viršilas

Mob. tel. 8 699 85799
El.p. oras@geomina.lt

Karolis Šimalis

Mob. tel. 8 630 7686
El. p. valymai@geomina.lt

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys
UAB
,,Geomina“

Dovilė
Vilimaitė
54.

UAB
„Panprojektas“
Direktorė
Elvyra
Klimavičienė

55.

UAB
„Ekostruktūra“
Direktorė Ona
Samuchovienė

Vertinimo sritys
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
TIPK ir Taršos leidimų dokumentų
rengimas.

Mob. tel. 8 640 71277
El. p. aplinka@geomina.lt
Respublikos g. 44,
LT-35173 Panevėžys
Tel./faks. 8 45 581875
Mob. tel. 8 698 33720
El. p. info@panprojektas.lt
www.panprojektas.lt

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV).

El.p. elvyra@panprojektas.lt
Registracijos adresas:
Raudondvario pl. 288 a-9,
Kaunas
Biuro adresas: Studentų g. 67410, 51392, Kaunas
El. p. info@ekostruktura.lt
www.ekostruktura.lt

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)
(keliai, gatvės, geležinkeliai, gamyklos,
lentpjūvės, vėjo jėgainės, kita;)
„Natura 2000“ reikšmingumo įvertinimas
Planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV).

Mob. tel. 8 676 08277

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

 Tilto (pralaidos) Veiviržėnų sen., Pašlūžmio k.
per Šlūžmės upę poveikio statybos projekto
(rekonstrukcijos) įsteigtoms ir potencialioms „Natura
2000“ teritorijoms reikšmingumo įvertinimas
(2018 m.)
 Joniškės (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų
g.) ir Šienpjovių gatvių Klaipėdoje rekonstravimo
projekto triukšmo sklaidos modeliavimas ir PAV
gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai (2017 m.)
 UAB „Rimi Lietuva“ mažmeninės prekybos
centro Kaune statybos ir eksploatacijos informacija

Eil.
Nr.

56.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

Vilniaus
universitetas,
Geomokslų
institutas
Direktorius
Egidijus
Rimkus
Edvinas
Stonevičius

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

M. K. Čiurlionio g. 21/27,
LT-03101 Vilnius
Tel. 8 5 2398202, 8 5 2398268
www.chgf.vu.lt/struktura/geom
okslu-institutas
Tel. 8 5 2398295
El. p. egidijus.rimkus@gf.vu.lt
Tel. 8 5 2398294
El. p.
edvinas.stonevicius@gf.vu.lt

Vertinimo sritys

Poveikio aplinkai vertinimas PAV;
informacijos atrankai dėl PAV rengimas;
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV)
vertinant kiekybinį ir kokybinį poveikį
aplinkos komponentams bei vertinant jo
mažinimo priemones naudojami šie tyrimo
metodai:
aplinkos
monitoringas,
matematinis
modeliavimas,
GIS
technologijos, aerometodai;
radioekologinės būklės vertinimas;
poveikio reljefui vertinimas.
Geomorfologinių procesų intensyvumo
paviršiaus kaitai vertinimas;
paviršinio nuotėkio elementarių baseinų
išskyrimas;

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai
atrankai dėl PAV (2017 m.)
 Mažeikių
miesto
Pavenčių
gatvės
modernizavimo projekto poveikio įsteigtoms ir
potencialioms
„Natura
2000“
teritorijoms
reikšmingumo nustatymas (2017 m.)

 UAB „Sanitex“ prekybos centro Alytuje
statybos projekto informacija atrankai dėl PAV
(2017 m.)
 UAB „Lanksti linija“ metalo gaminių gamybos
modernizacijos ir plėtros Alytuje informacija atrankai
dėl PAV (2017 m.)
 Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3007
Nauradai – Naujamiestis – Krekenava ruožo nuo
19,83 km iki 20,80 km rekonstravimo Panevėžio raj.
projekto poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura
2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas
(2016 m.)
 Celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje PAV
 Paviršinio radioaktyviųjų atliekų kapinyno
įrengimo PAV programa
 Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano sprendinių PAV ataskaita
 Neringos savivaldybės teritorijos bendrojo plano
SPAV ataskaita
 Aukštybinių statinių išdėstymo Šakių rajono
teritorijoje specialiojo plano SPAV apimties
nustatymo dokumentas
 Vilniaus
rajono savivaldybės
teritorijos
inžinerinės infrastruktūros tinklų ir susisiekimo
sistemos plėtros specialiojo plano SPAV ataskaita
 Širvintų rajono kraštovaizdžio tvarkymo
specialiojo plano SPAV ataskaita

Eil.
Nr.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

Vertinimo sritys

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

žemėnaudų struktūros ir jos kaitos,  Klaipėdos rajono kraštovaizdžio
atmosferos cheminės sudėties ir fizinių specialiojo plano SPAV ataskaita
parametrų (temperatūra, drėgmė, vėjas)
vertinimas taikant aerometodus.
57.

UAB
,,Biosistema“
Direktorius
Povilas
Baltusevičius

Fabijoniškių g. 96,
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV).
LT-07100 Vilnius
Tel. 8 5 277 8493, 8 5 2761679
El. p. info@biosistema.lt
www.biosistema.lt
Mob. tel. 8 685 78937
El.p.
p.baltusevicius@biosistema.lt

58.

UAB
„Kelprojektas“
Technikos
direktorius
Arvydas
Čibirka
Aplinkosaugos
skyriaus
vadovas
Arvydas
Domatas

Keliams, geležinkeliams, dujotiekiams,
jūrų uostų infrastruktūrai, karjerams,
pramonės objektams ir kt.:
poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
informacijos
atrankoms
dėl
PAV
rengimas;
Tel. 8 37 223186
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
El. p.
(PVSV);
arvydas.cibirka@kelprojektas.lt planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV);
Natura 2000 reikšmingumo nustatymo
Tel. 8 37 302532
dokumentų rengimas.
El. p.
arvydas.domatas@kelprojektas.
lt
I. Kanto g. 25,
LT-44296 Kaunas,
Tel. 8 37 223186
El. p. info@kelprojektas.lt
www.kelprojektas.lt

tvarkymo

 UAB ,,Autorealybė“ PAV
 AB „GRIGIŠKĖS“ atranka dėl PAV
 UAB „METRANSA” PAV
 UAB “T&A Automobile” PAV
 UAB „Atliekų tvarkymo centras“ atranka dėl
PAV
 UAB „Terra recycling“ PAV
 Biodujų jėgainės atranka dėl PAV
 ENTP atrankos dėl PAV
 A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 23,4035,40 km; 35,40-45,15 km ir 45,15-56,83 km ir kelio
ruožų rekonstravimo PAV
 Trakų aplinkkelio SPAV ir PAV
 Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų
kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo PAV
 Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13
Klaipėda - Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km
rekonstravimo“ SPAV
 Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos
dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje PAV
 IX koridoriaus geležinkelio linijos Vilnius –
Kena – v.s. su Baltarusija rekonstravimo projekto
aplinkosauginė dalis, PVSV, informacija atrankai dėl
PAV
 Asfaltbetonio gamybinės bazės rekonstravimo
Marijampolėje PVSV
 Statybinių atliekų laikymo ir apdorojimo
Trakiškių k., Kalvarijos sav. PVSV

Eil.
Nr.

59.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

UAB
"Rilemija"
Aplinkosauginia
i sprendimai
Direktorė Rima
Juodkienė

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

Tilžės g.170-43,
LT-76296 Šiauliai
Tel./faks. 8 41 200670,
Mob. tel. 8 686 08872
El. p. info@rilemija.lt
www.rilemija.lt
rima@rilemija.lt

Vertinimo sritys

 Užteršto grunto saugojimo aikštelės ir
įvažiavimo į aikštelę Kairių g. 19 Klaipėdoje projekto
aplinkosauginė dalis ir informacija atrankai dėl PAV
 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr.
106 dalies ir Nr. 113, o taip pat Nr. 105 ir Nr. 106
dalies rekonstravimo informacijos atrankoms dėl PAV
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
 Atrankos dėl PAV pavojingų ir nepavojingų
paraiškų TIPK leidimams ir Taršos atliekų
tvarkytojams,
įskaitant
ENTP
leidimams gauti, pakeisti rengimas.
demontuotojams, metalo laužo supirktuvėms
 Atrankos dėl PAV ūkininkams dėl naujų ūkių
steigimo arba ūkių plėtros
 PAV gamybinėms įmonėms, kurių veikla
susijusi su oro teršalais, atliekų susidarymu, nuotekų
tvarkymu

60.

MB
Direktorius Tomas Semėnas
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
„Aplinkosaugos Mob.tel.: 867240032
El.
paštas:
(PVSV);
specialistai“
tomas@aplinkosaugosspecialista paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir
i.lt
kontrolės (TIPK) ir Taršos leidimams gauti,
Laisvės pr. 58-512, Vilnius
atnaujinti ar pakeisti parengimas.
www.aplinkosaugosspecialistai.l
t

61.

UAB „Estonian,
Latvian &
Lithuanian
Environment“
(ELLE).
Direktorė
Viktorija
Maceikaitė

M. Valančiaus g. 3-11
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 2496978
elle@environment.lt
www.environment.lt

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo rengimas;
planų ir programų strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV);
poveikio aplinkos orui vertinimas (PAOV).

Eil.
Nr.

62.

Organizacija,
kontaktiniai
asmenys

MB „Ekuvos
projektai“
Vadovė Jurgita
Eglinskė

Kontaktinė informacija
(Buveinės adresas, tel., el.
paštas, interneto svetainė)

Liepų g. 64a-428
LT – 92101 Klaipėda
Tel. 8 61512367
El. p.
ekuvosprojektai@gmail.com
www.ekuvosprojektai.lt

Vertinimo sritys

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo
(PAV) rengimas;
paraiškų taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (TIPK) ir taršos leidimams (TL)
gauti rengimas;
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
(PVSV).

Atlikti atrankos dėl PAV ir PAV darbai

