
INFORMACIJA 

DĖL UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS  

NUOTEKŲ VALYKLOS REKONSTRUKCIJOS/IŠPLĖTIMO POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS IŠVADOS 

 

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:  

UAB „Tauragės vandenys“, įm. k. 179249836, Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė, Tel. 

+370 446 61174; Faksas +370 44661191, el. pašto adresas: administracija@tauragesvandenys.lt  

 

 

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 

Kitos paskirties pastato (pirminio valymo, laboratorinio pastato), vandentiekio tinklų, 

nuotekų šalinimo tinklų, kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų), rekonstravimo bei kitos 

paskirties pastato (tretinio valymo), vandentiekio tinklų, nuotekų šalinimo tinklų, kitų inžinerinių 

tinklų (technologinių vamzdynų), kitos paskirties inžinerinių statinių (pirminio sėsdintuvo 

rezervuaro, Oco rezervuarų, antrinio sėsdintuvo rezervuaro, nuotekų išlyginimo rezervuaro, dumblo 

saugojimo stoginės), Ližių g. 31, Ližių k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. planuojama ūkinė veikla; 

(Tauragės miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija (išplėtimas)) 

 

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:  

LIŽIŲ G. 31, LIŽIŲ K., TAURAGĖS SEN., TAURAGĖS R. SAV. 

 

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį 

aplinkai:  

Planuojamai ūkinei veiklai – Tauragės miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija (išplėtimas), 

rekonstruojant nuotekų valyklą, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, Aplinkos apsaugos 

agentūra, 2023-03-13 raštas Nr. (30.5)-A4E-2860. 

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta 

Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės https://aaa.lrv.lt/ skiltyje Veiklos sritys > Poveikio 

aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 

2023 m. > Klaipėdos regionas (61). 

 

 

5. Kur galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:  

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti Aplinkos apsaugos 

agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el.p. aaa@gamta.lt 

bei https://aaa.lrv.lt/ skiltyje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. 

Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Klaipėdos regionas (61). 

 

 

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: 

Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 682 

92653, el.p. aaa@aaa.am.lt. 
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