Informacija apie parengtą UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės
veiklos paukštyno poveikio aplinkai vertinimo programą
2016-05-26 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Renata Avlasaitė, tel. 8 706
620178.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.
UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas
Darius Jagminas, el. p.: uabagrovera@gmail.com
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas,
telefonas, faksas.
UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Ţukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595,
faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Paukštynas (viščiukų/broilerių auginimas ir realizavimas).
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).
Kauno apskr., Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Pakalniškių k.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga
institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje
vietoje.
Raseinių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. 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).
UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Ţukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595,
faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu
http://www.rachel.lt bei Girkalnio seniūnijos patalpose (Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313,
Raseinių r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2016 m. birţelio 9 d. imtinai.
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 UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S.
Ţukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.:
info@rachel.lt arba planuojamos ūkinės veiklos uţsakovui raštu (paštu arba el. paštu) UAB
,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius
Jagminas, el. p.:uabagrovera@gmail.com. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00
val. iki 17.00 val. iki 2016 m. birţelio 9 d. imtinai. Taip pat pasiūlymų kopijos papildomai gali būti
pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

