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SPRENDIMAS DĖL UAB „EKO KRANTAS“  VEIKLAVIETĖS ADRESO PATIKSLINIMO 
TVARKYTOJŲ SĄRAŠE 

2021-04-    NR. (27)-TS-

Vadovaujantis Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius 
dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2003-04-14 įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių 
atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 15 punktu, atsižvelgdamas į 2021-03-26 raštu Nr. SD/2021-03-26 „Dėl veiklavietės 
adreso patikslinimo“ pateiktą informaciją, kad keičiamas ūkinės veiklos objekto adresas iš Kalnuvėnų 
k., Sendvario sen., Klaipėdos r. į Gandrų g. 6, Stančių k., Kretingos sen., Klaipėdos r. (faktinė vieta 
nepakitusi), priimu sprendimą:

 Pakeisti  Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius 
dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo 83 eilutę, eilutėje nurodytus duomenis išdėstyti taip: 
„83. 219. UAB „Eko krantas“, 

įm. k. 302743767, 
Baltijos pr. 27-105, 
Klaipėda,
tel. 8 612 32400,
info@ekokrantas.lt         

Stiklinė pakuotė, 
plastikinė pakuotė, 
popierinė ir kartoninė 
pakuotė, PET (polietileno 
tereftalatas) pakuotė, 
kombinuota pakuotė 
(vyraujanti medžiaga 
popierius), kombinuota 
pakuotė (kita vyraujanti 
medžiaga).

Surinkimas 
(S1) ne iš 
komunalinio 
srauto 

Gandrų g. 6, Stančių 
k., Kretingalės sen., 
Klaipėdos r. 
Tel. nr. 8 612 32400“ 

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą1.

Direktoriaus pavaduotojas, 
atliekantis direktoriaus funkcijas                             Rikantas Aukškalnis 

Vilma Lilienė, tel. 8 682 88487, el. p.: vilma.liliene@aaa.am.lt

1 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų komisijų tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.
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