
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstinis priedas Nr. 1 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-215 „Dėl dujotiekių 

jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialiojo plano rengimo“ 
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstinis priedas Nr. 2 
Nutarimas dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstinis priedas Nr. 3 
SPAV subjektų išvados ir pastabos dėl SPAV apimties nustatymo dokumento 

  



SPAV apimties nustatymo dokumento subjektų išvadų bei pastabų suvestinė lentelė, dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos 

Respublikos teritorijoje specialiojo plano. 
Subjektas Išvados Motyvuotas įvertinimas dėl SPAV subjektų išvadų 

1. Valstybinė saugomų teritorijų 

tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

2015-08-25 Nr. (4)-V3-1629 (7.23) dokumentui 

pritaria 

- 

2. Aplinkos apsaugos agentūra    

3. Alytaus visuomenės sveikatos 

centras  

2015-08-18 Nr. R1-1122 Dokumentui pritarė. 

Pastabų ir pasiūlymų neturi. 

- 

4. Kauno visuomenės sveikatos centras  2015-08-20 Nr. 2-3286-6(8.56) Pritaria.  - 

5. Marijampolės visuomenės sveikatos 

centras  

2015-08-18 Nr. 5D-1483. Pritaria, pastabų neturi - 

6. Vilniaus visuomenės sveikatos 

centras  

2015-08-26 Nr. 12(12.43)-2-10079 dokumentui 

pritaria. 

- 

7. Kultūros paveldo departamento 

Alytaus teritorinis padalinys 

2015-08-14 Nr. (9.73.-A)2A-466 pritaria. - 

8. Kultūros paveldo departamento 

Marijampolės teritorinis padalinys 

2015-08-17 Nr. (9.38-M)2M-319 pastabų neturi.  - 

9. Kultūros paveldo departamento 

Kauno teritorinis padalinys 

2015-08-26 Nr. (1.29-K)2K-1119 pritaria 

dokumentui. 

- 

10. Kultūros paveldo departamento 

Vilniaus teritorinis padalinys 

2015-08-27 Nr. (12.53.-V)2V-926 pritaria 

dokumentui. 

- 

11. Lazdijų rajono savivaldybė 2015-08-20 Nr. 1-3676 pritaria su pastaba:  

Prašome papildomai į šio dokumento 1.6.1 

punktą įtraukti Metelių regioninio parko ir jo 

zonų bei buferinės apsaugos ribų planą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 503 

Atsižvelgta. 

 

Metelių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos 

ribų planas (Žin., 2010, Nr. 53-2605) (toliau – Planas) bus 

įtrauktas į rengiamą SPAV ataskaitą. SPAV ataskaitos 

grafinėje medžiagoje bus parodytos aktualios Plano ribos.        

12. Marijampolės savivaldybė 2015-08-14 Nr. SA-8110-(12.7) pritaria su pastaba: 

Rengiant teritorijų planavimo dokumentus 

rekomenduojame vadovautis Marijampolės 

savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2012-08-27 

sprendimu Nr. 1-606 

Atsižvelgta. 

 

SPAV apimties nustatymo dokumento 1.6.1 punktas 

papildytas sąsaja su Marijampolės savivaldybės teritorijos 

bendruoju planu (toliau –Planas).  Rengiant SPAV 

ataskaitą bus atsižvelgiama į Marijampolės savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano sprendinius. 

13. Alytaus rajono savivaldybė 2015-05-24 Nr. (3.19)1226-2342 pritaria su pastaba:  Atsižvelgta. 



Subjektas Išvados Motyvuotas įvertinimas dėl SPAV subjektų išvadų 

Atkreipiame dėmesį, kad 1.6.1 skyriuje „Sąsajos 

su galiojančias (rengiamais) atitinkamo lygmens 

teritorijų planavimo dokumentais“ nėra 

nurodytas Alytaus miesto priemiestinės 

plėtotinos teritorijos Nr. 12 specialusis planas 

(specialieji planai yra skelbiami 

arsa.lt/index.php? 1453372016). Prašome 

įvertinti patvirtinto specialiojo plano sprendinius. 

 

SPAV apimties nustatymo dokumento 1.6.1 punktas 

papildytas sąsaja su Alytaus miesto priemiestinės 

plėtotinos teritorijos Nr. 12 specialiuoju planu, patvirtintu 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. K40-

281 „Dėl Alytaus miesto priemiestinės plėtotinos teritorijos 

Nr. 12 specialiojo plano patvirtinimo“.  Rengiant SPAV 

ataskaitą bus atsižvelgiama į Alytaus miesto priemiestinės 

plėtotinos teritorijos Nr. 12 specialiojo plano sprendinius. 

14. Birštono savivaldybė 2015-08-24 Nr. (6.17)-SR – pretenzijų neturi - 

15. Prienų rajonų savivaldybė 2015-08-21 Nr. (7.32)-R3-2015 neturi pretenzijų - 

16. Kaišiadorių rajono savivaldybė 2015-08-19 Nr. (3.17-V8)-2215 pritaria, bei prašo 

papildyti:  

1.1. vadovaujantis Planų ir programų strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 1 

priedo 2.5 reikšmingumo nustatymo kriterijumi, 

išnagrinėti pasekmių dydį ir erdvinį mastą 

gyventojams, kuriems bus daromas konkretus 

poveikis įgyvendinant specialųjį planą. Nustatyti 

poveikio apimtis - teritorijų dydį ir gyventojų 

skaičių (pagal gyvenamąsias vietoves), kurie 

patirs poveikį materialiajam turtui bei socialinei 

ir ekonominei aplinkai. Numatyti konkrečiais 

kompensavimo priemones ir apimtis. Papildyti 

dokumento 36 psl. 3.2. punktą. 

1.2. Inventorizuoti ir paskaičiuoti atkuriamąją 

vertę dėl planuojamų naikinti saugotinų želdinių, 

augančių ne miško ūkio paskirties žemėje ir 

numatyti kompensavimo priemones (atsodinimas 

arba atkuriamosios vertės išmokėjimas). 

Papildyti dokumento 36 psl. 3.3 punktą 

Atsižvelgta iš dalies. 

 

 SPAV apimties nustatymo dokumento 3.2 punkto 

papildymas yra nebūtinas, kadangi rengiant SPAV 

ataskaitą, o ypač Specialiojo plano įgyvendinimo 

pasekmių materialiajam turtui, socialinei ir 

ekonominei aplinkai skyrių, bus vadovaujamasi 

Planų ir programų strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 1 priedo 2.5 

reikšmingumo nustatymo kriterijumi. 

Vertinant galimas specialiojo plano sprendinių 

pasekmes 3.2 punkte nurodytais aspektais bus 

pateikiama erdvinė bei skaitinė informacija 

apie galimas pasekmes materialiajam turtui bei 

socialinei ir ekonominei aplinkai, o taip pat ir 

pasekmių kompensavimo priemonės.  

 atsižvelgiant į tai, kad SPAV ataskaita rengiama 

aukštesnio lygmens specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentui, kuriuo turi buti suplanuota 

valstybei svarbaus inžinerinės infrastruktūros 

linijinio objekto trasa, inventorizuoti ir 

paskaičiuoti atkuriamąją vertę ne miško žemėje 

augančių saugotinų želdinių, kurie galėtų patekti į 



Subjektas Išvados Motyvuotas įvertinimas dėl SPAV subjektų išvadų 

magistralinio dujotiekio statybos darbų zoną, šioje 

projekto įgyvendinimo stadijoje nėra galimybės, be 

to ir netikslinga. Planuojami naikinti saugotini 

želdiniai galėtų, buti/bus (esant būtinybei) 

inventorizuoti GIPL-LT techninio projekto 

rengimo etape, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Želdynų įstatymo (aktuali redakcija 

2013-07-02, Nr. X-1241) 10 str. 13 punkto bei 

Saugotinų medžių  ir krūmų kirtimo, persodinimo 

ar kitokio pašalinimo atveju, šią darbų vykdymo ir 

leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų 

vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. 

sausio 31 d. įsakymu Nr. Dl-87, 13.3 punkto 

nuostatomis. 

 Aplinkos apsaugos agentūros 2015-08-21 rastu Nr. 

(15.9)-A4-9208 patvirtintoje GIPL-LT poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitoje (toliau - PAV), 

kuriai pritarė ir Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija (2015-07-10 raštu Nr. (3.17-V8)-3-

1696 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo subjektų 

išvadų dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir 

Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje 

statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos"), 

už saugotinų medžių ir krūmų sunaikinimą, 

numatytas kompensavimo būdas - atkuriamosios 

vertės dydžio kompensacijos sumokėjimas. 

17. Elektrėnų savivaldybė 2015-08-17 Nr. 03,2-07-1096 pritaria. Pastabų neturi. - 

18. Vilniaus rajono savivaldybė 2015-08-24 Nr. A33(1)-5545-(4.15) - dokumentui 

pritaria su pastaba: 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad vertinimo ataskaitoje 

būtų išsamiai pateikta informaciją apie Vilniaus r., 

Dūkštų sen., Rokiškių k. gyvenamųjų teritorijų ir 

gyvenamųjų pastatų žemės ūkio paskirties žemėje 

apsaugos priemones nuo galimo kenksmingo 

Atsižvelgta 

 

SPAV ataskaitoje bus pateikiama grafinė informacija su 

rengiamo specialiojo plano sprendiniais Vilniaus r., Dūkštų 

sen., Rokiškių k.  gretimybėse. Galimos specialiojo plano 

įgyvendinimo pasekmės socialinei ir ekonominei aplinkai 

bei kraštovaizdžiui (apimant ir Vilniaus r., Dūkštų sen., 



Subjektas Išvados Motyvuotas įvertinimas dėl SPAV subjektų išvadų 

poveikio bei neigiamų pasekmių aplinkai, 

kraštovaizdžiui sumažinimo. Taip pat pateikti 

informaciją apie numatytas kompensavimo 

priemones žemės sklypų savininkams, per kurių 

žemę bus tiesiamas dujotiekis. 

Rokiškių k.), taip pat ir galimų pasekmių sumažino 

priemonės bus pateikiamos SPAV ataskaitos „Specialiojo 

plano įgyvendinimo pasekmės materialiajam turtui bei 

socialinei ir ekonominei aplinkai“ ir „ Specialiojo plano 

įgyvendinimo pasekmės kraštovaizdžiui“ skyriuose.  
 

19. Širvintų rajono savivaldybė. 2015-08-20 Nr. (6.14)-13-2248 neturi pretenzijų.  - 

 

 



Ori8inaias patfu
siunCiamas nabus

VALSTYBINE SAUGOMV TERITORIJV TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ValstybCs biudlet ina is ta iga,  Antakalnio g.25,  LT-10312 Vi ln ius,
te l ,  (E 5)  272 32t4,  faks.  (8 5,  272 2572, e l .  p,  vst t@vstt . l t  ht to: / /www,vst t . t t .

Duonenys krupiani  i r  seugoni  Jur id in iq asmenq registre,  kodas 1t t7243t1

UAB,,Ardynas" 2015-08- J,5

120L5-O8-r2

Nr. (4)-V3-/ug Q.23)

Nr. 7-1O2

DEL DUJOTIEKIU JUNGTIES TARP LENKUOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORUOJE SPECIALIOJO PI"ANO STRATEGIMO PASEKMIU
APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Valstybine saugomq teritorijq tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal kompetencij4 Natura

2000 ir nacionaliniq saugomq teritorijq ir jose saugomrl gamtiniq vertybiq aspektu i5nagrinejo Jusq

pateikt4 dujotiekiq jungties tarp lrnkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje

specialiojo plano strateginio pasekmirl aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokument4 ir jam

pritaria.

Direktorius Albertas Stanislovaitis









Originalas nebus siundlamas

MARIJAMPOLES VISUOMENES SYEIKATOS CENTRAS

Biudzetine istaiga" A.Valaidio g. 2, LT-68176 Madjampole, tel. (8 343) 91315,
faks. (8 343) 53319, el. p. info@marijampolesvsc.sam.lt, http://marijampolesvsc.sam.lt/

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registra, kodas 191207376

UAB,,ARDYNAS" 2015-08- /) Nr.5D-/E{s
| 2015-08-12 Nr. 7-102

DEL DUJOTTEKIU JUNGTIES TARP LEI{KIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETWOS
RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLAI{O STRATEGINIO POVEIKIO
APLINKAI YERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

2015 m. rugpjiidio 13 d. Marijampolds visuomends sveikatos centre buvo gautas ir
utuegistruotas (reg. Nr. 4D-1522) JUsq 2015 m. rugpj[dio 12 d. ra5tu Nr. 7-i02 ,,Del dujotiekiq
jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plaro
strateginio poveikio aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento" pateiktas dujotiekiq
junglies tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano
strateginio pasekmiq aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas. I5nagrinejg auk5diau
mindt4 dokument4 bei vadovaudamiesi Planq ir programq strateginio pasekmiq aplinkai vertinimo
tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2014 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr.
1467 ,,Del Planq ir programq strateginio pasekmiq aplinkai vertinimo tvarkos apra5o patvirtinimo",
22 punktu, informuojame Jus, kad pastabq del pateikto dokumento kokybes neturime.

Direlctore Asta Saudifrniene-z;',4--',"-.t >







KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTUROS MINISTERIJOS

MARIJAMPOLES SKYRIUS

UAB „ ARDYNAS"
projekto vadovui
Arvydui Mincei

2015-08-17
12015-08-12 Nr. 7-102

DEL DUJOTIEKIU JUNGTIES TARPO LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIL1

APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Parengtam Dujotiekiq jungties tarpo Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos
teritorijoje specialiojo piano strateginio pasekmiq apl inkai vertinimo apimties nustatymo dokumentui
pastabq neturime.

L.e.p.vedeja Violeta Kasperavi£iute

Nijole Kryzanauskiene, tel 8 343 55246, el. paStas : nijole.k@heritage.lt

Biud/etine jstaiga. Snipiskiq g. 3. LT-09309 Vilnius
Duomenvs kaupiami ir sauaomi Ju r id in iu asmenu rcuistre. kodas 188692688



KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTUROS MINISTERIJOS

ALYTAUS SKYRIUS

UAB "ARDYNAS"
Gedimino g. 47, LT-44242,
Kaunas

2015-08-14 Nr. (9.73.-A)2A-466
J 2015-08-12 Nr. 7-102

DEL DUJOTIEKIV JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMiy
APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Kulturos paveldo departamento Alytaus skyriuje perziuretas dujotiekii4 jungties tarp

Lenkijos ir Lietuvos dalles Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo piano strateginio pasekmiij

vertinimo atrankos apimties nustatymo dokumentas.

Specialiojo piano strateginio pasekmiu vertinimo apimties nustatymo dokumentams

pritariame.

Vedejas Alius Baranauskas

Biud2etine jstaiga, SnipiSkiij g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 188692688

Skyriaus duomenys: Birutes g. 3a, LT-62151 Alytus, tel. (8315) 259 54, el. p. alytus@heritage.lt









BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Ardyuas“
Gedimino g. 47
44242 Kaunas

2015-os„įy“Nr. /F //7' 5/ff ///Å?
Į 2015-08-12 Nr. 7-102

DĖL DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORJOJE SPECIALIOJO PLANO SPAV APIMTIES NUSTATYMO

DOKUMENTO

' ` t " del SPAV `tiAtsižvelgdami į Jusų raštą. informuojamc, jog netunne pre enzņų ' apim es

nustatymo dokumento kokybės.

/ 1
Administracijos direktorius          Valentinas Vincas Revuckas

\ //V,

Rima Sodaitienėt tel. (8 319) 62 008, ei. p. rima.sodaitiene@birstonas.lt

Bmamme mig; r=i (s sio) ss sss Dmmm,-5 mpimi -1 „ugami
Jaunimo g 1. 59105 nwswnas Pm is xm ss sss mnanuų asmenų ft-gime

El p s<kr:lor:@b|rSlm|aslt Kodas 188750166 ŠUISVIS ĮIEPSIIÅ















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstinis priedas Nr. 4 
Plano organizatoriaus atsakymai į SPAV subjektų pastabas SPAV apimties 

nustatymo dokumentui 
  















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstinis priedas Nr. 5 
Dujotiekio jungties trasos kertamų upių ir vandens telkinių sąrašas; 

  



Dujotiekių jungties trasos kertamos upės ir vandens telkiniai (Lietuvos Respublikos teritorijos M 
1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDR10LT (2015-07-29) 

Savivaldybė 
Kertamų vandens objektų 

pavadinimas 
Alternatyva B Subalternatyva 3 

Širvintų r. sav. 

M-8 (Musės intakas) kerta 
 

Musė kerta 
 

Uosija kerta 
 

Juodis kerta 
 

A-2 (Airupės intakas) kerta 
 

Elektrėnų sav. 

Neris kerta 
 

Žiežmara kerta 
 

Pakriokšnis kerta 
 

Prakusa kerta 
 

Kaišiadorių r. sav. 

Dubuoklis kerta kerta 

Virsia kerta 
 

Strėva kerta 
 

Kertus kerta 
 

Dūmė kerta 
 

D-1 (Dūmės intakas) kerta 
 

Vaja kerta 
 

Limšius kerta 
 

Kruonė kerta 
 

Ymasta kerta 
 

Lapainia kerta 
 

Purvelė kerta 
 

Prienų r. sav. 

Viekšnia kerta 
 

Sobuva kerta 
 

Verknė kerta 
 

V-5 (Verknės intakas) kerta 
 

Dindžiakė (antrą kartą) kerta 
 

Skaptutis kerta 
 

Alytaus r. sav. 

Dindžiakė (pirmą kartą) kerta 
 

Ymilsa kerta 
 

Punelė kerta 
 

Karvelninkas kerta 
 

Krokšlys kerta 
 

Vesiekinė kerta 
 

Nemunas kerta 
 

Dubenėlė kerta 
 

Mikasa kerta 
 



Savivaldybė 
Kertamų vandens objektų 

pavadinimas 
Alternatyva B Subalternatyva 3 

Ūlyškas kerta 
 

Rudelė kerta 
 

Paežerėlė kerta 
 

Peršėkė kerta 
 

S-1 (iš Simno ežero) kerta 
 

Bambena kerta 
 

Ylyčia kerta 
 

Lazdijų r. sav. 

Krosna kerta 
 

Kiaulyčia kerta 
 

Stumbrinė kerta 
 

Kirsna kerta 
 

Maišymų upelis kerta 
 

Malamoji grabė kerta 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstinis priedas Nr. 6 
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo SPAV procedūrose kopijos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengiamasis etapas 











132015 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 32 (857) SKELBIMAI, REKLAMA

P A S L A U G O S

P A S L A U G O S

KASAM tvenkinius,
vežam žvyrą, smėlį, plau-
tą smėlį, skaldą, juodže-
mį, buldozeriu lyginam 
gruntą. Tel. 8-639-52 222.

Savivarčio (10T) ir
vikšrinio

ekskavatoriaus 
(18T) paslaugos:

smėlis, žvyras, skalda, 
akmenys. Grūdų vežimas iš 

laukų ar į priėmimo punktus. 
Tvenkinių kasimas,

kelmų rovimas.
Tel. 8-674-37 419.

* Automobilių salonų cheminis valymas.
* Minkštų baldų, kilimų cheminis valymas.

Galime atvykti į namus.
Tel. 8-606-31 660.

Profesionali stogdengių 
brigada ATLIEKA VISUS 

STOGO REMONTO,
ĮRENGIMO DARBUS.

Sudarome sąmatas, pristatome 
medžiagas, suteikiame

garantijas.
Tel. 8-677-68 382.

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje Lietu-

voje ištisus metus!
Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt
Tel.: 8-616-08 020 (Linas); 
8-686-83 265 (Rolandas).

GEROMIS
KAINOMIS

vežame smėlį,
žvyrą, juodžemį, 
skaldą, atliekame
kasimo, lyginimo 

darbus.
Tel. 8-675-00 012.

Miniekskavatoriaus

„BOBCAT“ paslaugos.
Atlieku žemės

gręžimo, kasimo,
lyginimo darbus.
Tel. 8-600-22 676.

Stogdengių
brigada atlieka 
stogų dengimo, 

skardinimo
darbus, gamina 

skardos
lankstinius.

Tel. 8-653-26 300.

BRANGIAI PERKA 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Tel. 8-651-39 039.

NUOLATOS PERKAME 
MIŠKUS VISOJE LIETUVOJE.

Tel. 8-641-07 661.

G Y V Ū N A I

BRANGIAI SUPERKA
karves, bulius ir telyčias.

Sveria. Moka priedus.
Sumoka iš karto.

Tel.: 8-680-41 510; 8-455 99 595.

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus

brandumo miškus.
Tel.: 8-633-33333; 8-644-44444

NEKILNOJAMASIS
TURTAS

Stambi kompanija 
PERKA

žemės ūkio 
paskirties žemes.
Tel. 8-644-44 444.

ŽŪB „VG Ausieniškės“
NUOMOJASI

arba PERKA
žemės ūkio paskirties 

sklypus žemės ūkio vei-
klai. Mokame avansu.

Tel. 8-610-08 330.

N U O M A

P E R K A

IŠNUOMOJAMAS GA-
RAŽAS bendrijoje „Šaltupys“, 
Elektrėnuose.

Tel. 8-673-77 518.

PERKU NEBRANDŲ PRI-
BRĘSTANTĮ MIŠKĄ.

Tel.: 8-623-47 249.

formuojama spaudoje, planavimo organizatoriaus, plano rengėjo ir savi-
valdybių internetinėse svetainėse bei seniūnijų skelbimų lentose.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo doku-
mento teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šia-
me pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo 
adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą specialiojo plano rengimo 
laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.

I N F O R M U O J A
Atkelta iš 10 psl.
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Mūsų savaitraštyje 
rašydami apie Vievio 
futbolininkus, neretai 
minime 57-mečio Juo-
zo Visocko pavardę.

Romualdas ČERNECKIS

Vievyje gimęs, besimokęs, 
užaugęs ir sukūręs šeimą žaidėjas 
beveik 24 metus dirba Lietuvos 
elektrinėje.

Futbolą J. Visockas pamėgo 
dar vaikystėje. Kaip ir daugelis kitų 
berniukų, iš pradžių varžydavosi su 
kaimynystėje gyvenančiais vaikais, 

Rengiamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir 
Lietuvos specialusis planas

Planuojama teritorija:
- Širvintų rajono savivaldybės teritorija;
- Vilniaus rajono savivaldybės teritorija;
- Elektrėnų savivaldybės teritorija;
- Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija;
- Prienų rajono savivaldybės teritorija;
- Birštono savivaldybės teritorija;
- Alytaus rajono savivaldybės teritorija;
- Marijampolės savivaldybės teritorija;
- Lazdijų rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius:
AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius.
Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 

236 0850. El. paštas: info@ambergrid.lt; s.sabonis@ambergrid.lt; 
a.nutautiene@ambergrid.lt. Internetinė svetainė: www.ambergrid.lt

Planavimo organizavimo pagrindas:
- Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvir-

tinta Lietuvos Respublikos seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu 
NR. XI-2133;

- Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 29 d. 
įsakymas Nr. 1-215 „Dėl  dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos 
specialiojo plano rengimo“;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl dujotiekių 
jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto dalies Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ 
2014 m. lapkričio 5 d. Nr.1220.

Plano rengėjas:
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas. Tel.: (8 37) 

323 209, faksas: (8 37) 337 257. El. paštas: ardynas@ardynas.lt; 
z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt. Internetinė sve-
tainė: www.ardynas.lt

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respu-

blikos teritorijoje specialusis planas

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:
Regiono lygmens, specialusis.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Specialiojo planavimo tikslai:
- įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslus gamtinių 

dujų sektoriuje, užtikrinti alternatyvius gamtinių dujų tiekimo galimy-
bes, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus bei padidinti Lie-
tuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą bei pajėgumus;

- sudaryti sąlygas transeuropinės energetikos infrastruktūros vys-
tymui, sujungiant Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą 
nauja dujų tiekimo linija tarp Lietuvos ir Lenkijos;

- siekiant integruoti izoliuotas Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas 
į bendrą ES dujų rinką, užtikrinti Europos sąjungos (ES) vidaus rinkai 
būtino ES energetikos infrastruktūros projekto įgyvendinimą;

- nustatyti gamtinių dujų perdavimo veiklos plėtrai reikalingų te-
ritorijų vystymo, tvarkymo ir apsaugos kryptis, priemones ir kitus 
reikalavimus, rezervuoti teritorijas naujos gamtinių dujų perdavimo 
linijos statybai;

- parinkti tinkamiausią ES energetikos politikos tikslų įgyvendini-
mui reikšmingos inžinerinės infrastruktūros komunikacijų (dujotiekių 
jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies) trasą Lietuvos respublikos te-
ritorijoje, sudarant sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai.

Specialiojo planavimo uždaviniai:
- parengti teritorijų planavimo sprendinius dujotiekių jungties tarp 

Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje projekto 
(GIPL) įgyvendinimui;

- nustatyti optimalias vietas (žemės juostas ar plotus) naujos dujų 
tiekimo linijos (dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos) statybai 
Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje, sąlygojant racionalų žemės ir 
miškų naudojimą objekto statybos ir/ar eksploatacijos metu;

- numatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, planuo-
jamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo tose 
teritorijose sąlygas bei kitus reikalavimus.

Planavimo darbų programa:
Su planavimo darbų programa galima susipažinti:
- Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje www.am-

bergrid.lt;
- Plano rengėjo internetinėje svetainėje  www.ardynas.lt.

Numatomi plano rengimo etapai:
- Parengiamasis etapas;
- Planavimo dokumento rengimo etapas;
- Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
- Baigiamasis etapas.
Rengiant teritorijų planavimo dokumentą, bus atliekamos strategi-

nio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.
Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas bus atliekamas tei-

sės aktų nustatyta tvarka.
Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras bus papildomai in-

I N F O R M U O J A

Nukelta į 13 psl. Nukelta į 11 psl.

Ištikimas futbolui

J. Visockas stovi pirmas iš dešinės.

Atkelta iš 7 psl.

Genė Dapkevičienė: šiandien skaitantis 
jaunas žmogus – išmanesnis

KARJERA: iki 2000 m. – Elektrėnų miesto biblio-tekos vedėja, nuo 2000 m. – Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.NARYSTĖ ORGANIZCIJOSE: nuo 2000 m. – Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė, nuo 2002 m. – Lietuvos bibliotekų direktorių asociacijos narė, nuo 2013 m. – Vilniaus apskrities bibliotekininkų asociacijos tarybos narė.
APDOVANOJIMAI: 2006 m. įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija ir diplomas „Už bibliotekos paslaugų modernizavimą“, 2007 m. – Elektrėnų savivaldybės nominacija „Metų žmogus“, 2014 m. išrinkta geriausia 2013 m. bibliotekos vado-ve, įteiktas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos diplomas ir premija, Elektrėnų savivaldybės apdovano-jimas „Geriausiai 2013 metų bibliotekos vadovei“.

užuosti jos kvapą. Tad tikrai yra 
žmonių, kurie savo gyvenimo 
neįsivaizduoja be bibliotekos. Pa-
vyzdžiui, mokytoja Ona Maliara-
vičienė bibliotekoje stengiasi ap-
silankyti bent jau kas antrą dieną.

– Vis dėlto nebaisu, kad netoli-
moje ateityje knyga taps muzie-
jiniu eksponatu, o bibliotekos 
apskritai išnyks? 

– Niekas nežino, kaip ten bus po 
dešimt ar dvidešimt metų, bet vys-
tantis technologijoms, prisipažinsiu, 
tokios mintys man nėra svetimos. 
Vis dėlto norisi tikėti, kad bibliote-
ka neišnyks, kad žmonėms vis tiek 
reikės kampo, kur jie galėtų ateiti. 
Galbūt popierinę knygą išstums 
elektroninė, tačiau visi taip greitai 
nepraturtėsime, kad savo namus 
apsistatytume moderniausiomis 
technologijomis. Šiandien irgi prak-
tiškai visi namuose turime kompiu-
terius, tačiau žmonės vis tiek ateina 
į biblioteką atsispausdinti vienokios 
ar kitokios informacijos, nes, žiūrėk, 
tai spausdintuvas pas juos sugedo, 
tai rašalas pasibaigė.

– Girdėjau, kad rudenį bi-
bliotekoje bus įgyvendintas 
jaunimui skirtas projektas?

– Labai džiaugiamės ir didžiuo-
jamės, kad tokia palyginti nedidelė 
Elektrėnų savyvaldybės bibliotekų 
šeima laimėjo projektą „Bibliote-
kos pažangai 2“, kurį remia pats 
Bilas Geitsas. Rugsėjo pradžioje 
žadame atidaryti jaunimui skirtą 
kambarį, kuriame galima bus vaka-
roti, leisti laisvalaikį ar įgyti naujų 
žinių. Tikimės, kad tokiu būdu gal-
būt ir nusikaltimų gatvėse sumažės.

– Mūsų biblioteka turi puikų 
vaikų skyrių, tačiau šiandien, 
laiptais kildamas pas jus, 
mačau daug vaikų, prilipusių 
prie kompiuterių. Tokį vaizdelį 
mačiau ne vienoje Lietuvos 

bibliotekoje, ir jis mane, bū-
siu atviras, glumina. Sakykite, 
kokiais dar būdais mažuosius 
stengiatės prisivilioti į bibli-
oteką, kad jie ne tik žaistų 
kompiuterinius žaidimus?

– Mūsų bibliotekoje vyks-
ta įvairiausios akcijos, skaitymo 
konkursai, kviečiame mokytojus, 
kurie vaikus moko piešti, fotogra-
fuoti, žodžiu, visaip stengiamės 
lavinti jų vaizduotę. Pavyzdžiui, 
vienas iš projektų, kurį neseniai 
turėjome, vadinosi „Elektrėnų 
krašto istorija ir dabartis fotogra-
fijose“. Jauni žmonės fotografavo 
miesto statinius ir lygino, kaip jie 
atrodo šiandien ir kaip atrodė kita-
dos. Rudenį laukia dar vienas pro-
jektas „Menas – sielos gydytojas“. 
Tad idėjų ir sumanymų, kaip pri-
traukti ne tik jaunimą, bet ir pačius 
mažiausius, tikrai nestingame.

– Ar sunku į miestelį prisivilioti 
žymių žmonių?

– Ne venas ir ne du tikisi hono-
raro, o kadangi tų pinigėlių neturi-
me labai daug, neretai džiaugiamės 
„dovanotais“ žmonėmis. Antra ver-
tus, bendradarbiaujame su Lietuvos 
elektrine, kuri yra šiek tiek turtin-
gesnė, tad paremia ne vieną vakarą, 

pakviečia žymių žmonių. Nesi-
jaučiame labai nuskriauti – daug ką 
pamatom, išgirstam. Be to, bendra-
darbiaujame su Lietuvos rašytojų 
sąjunga, kuri vykdydama įvairius 
projektus taip pat padovanoja vieną 
kitą įdomesnį renginį. Žodžiu, pas 
mus atvažiuoja ir rašytojai, ir akto-
riai, ir sportininkai.

– Man susidaro įspūdis, kad 
šiandien žmonės labai abejin-
gi literatūrai, į literatūrinius 
vakarus ateina vos vienas kitas. 
Kartais spėlioju, kodėl taip yra. 
Arba žmonės pavargę nuo dide-
lio gyvenimo tempo, arba mūsų 
menininkai labai nuobodūs...

– Sutinku, žmones šiais laikais 
daug sunkiau prisivilioti į bet kokį 
renginį. Ypač kai esi pradedantysis 
rašytojas, išleidęs vos vieną, dvi 
knygas, tuomet niekas tavęs nežino 
ir tikrai neskuba ateiti susipažin-
ti. Tad labai dažnai žmones tenka 
raginti net skambučiais. Kitas rei-
kalas, kai esi rodomas per televi-
zorių – tuomet tai tampa geriausia 
tavo reklama. Arba, priešingai, 
žmonės gali pamanyti, kam eiti į 
kažkokį renginį ar vakarą, jeigu 
viską galima pamatyti įsijungus tą 
patį televizorių: štai LRT Kultūros 
programa parodo ir literūros vaka-
rą, ir spektaklį. Anksčiau, pamenu, 
bet koks kultūtinis renginys mums 
buvo įvykis, kelis kartus savo dar-
buotojus net vežiau į Lietuvos ra-
šytojų sąjungoje vykusį vakarą. 
Dabar pats rašytojas atvažiuoja, ir 
dar kokį aktorių ar atlikėją atsiveža.

– Ar po visų darbų pati atran-
date laiko atsiversti knygą?

– To laiko knygai lieka tikrai 
labai mažai. Spaudą dar pavartau, 
o knygą dažniau atsiversiu, kai iš-
eisiu į pensiją.
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Informacija apie degalinės, autoplovyklos ir medienos sandėliavimo aikštelių 
UAB „IKEA Industry Lietuva“ įmonės teritorijoje Gedimino g.1E 

ir M.Valančiaus g.15F, 15G, 15H, 17, 19B Kazlų Rūdoje statybos ir veiklos 
atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „IKEA Industry Lietuva“, Gedimino g.1, 
69401 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68680, faks. (8 343) 68681. 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Degalinės, autoplovyklos ir medienos 
sandėliavimo aikštelių UAB „IKEA Industry Lietuva“ įmonės teritorijoje Gedimino 
g.1E ir M.Valančiaus g.15F, 15G, 15H, 17, 19B Kazlų Rūdoje statyba ir veikla.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Gedimino g.1E ir M.Valančiaus g.15F, 15G, 15H, 
17, 19B, Kazlų Rūda, Marijampolės apskr. 
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį 
aplinkai: 2015-07-30 raštu Nr.(15.4)-A4-8355 Aplinkos apsaugos agentūros Taršos 
prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyrius priėmė išvadą, kad pla-
nuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 darbo dienų nuo 
šios informacijos paskelbimo dienos galima galima: UAB „IKEA Industry Lietuva“, 
Gedimino g.1, 69401 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68680, faks. (8 343) 68681.
Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios 
informacijos paskelbimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūros Taršos 
prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriuje – Dariaus ir Girėno g.4, 
68176 Marijampolė, tel. (8 343) 97802, faks. (8 70) 662000.
Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų 
nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūros 
Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriuje – Dariaus ir Gi-
rėno g. 4, 68176 Marijampolė, tel. (8 343) 97802, faks. (8 70) 662000. UAB „Sweco 
Lietuva“ – V.Gerulaičio g.1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2796088, faks. (8 5) 2617507 
el.p. info@sweco.lt.   Užs. LM-1732

Ja ko vo ve te ri na ri jos cen tras 
Se niau sia Lie tu vo je pri va ti 
ve te ri na ri jos kli ni ka, 
dir ban ti nuo 1991 me tų.
Vi sos tra di ci nės ve te ri na ri jos 
gy dy mo bei pro fi lak ti kos 
pro ce dū ros, o taip pat 
nau jau sios gy dy mo bei 
diag nos ti kos tech no lo gi jos:

• Kom piu te ri nė to mog ra fi ja, 
rent ge nas
• Kar dio bei pa pras ta echos ko pi ja
• Nuo sa va la bo ra to ri ja (pa grin di niai ty ri mai at lie ka mi iš kar to)
• En dos ko pi nė diag nos ti ka: gas tros ko pi jos, ri nos ko pi jos, cis tos ko pi jos ir t. t.
• La pa ros ko pi nė chi rur gi ja, ar tros ko pi jos ope ra ci jos
• Dan tų ir akių su sir gi mų gy dy mas
• La ze ri nė chi rur gi ja
• Su dė tin gos trau ma to lo gi jos, on ko lo gi jos ir ki tos chi rur gi jos ope ra ci jos.

 Vi sos ve te ri na ri jos pa slau gos šu nims ir ka tėms.
 Pa gei dau ja ma iš anks ti nė re gis tra ci ja te le fo nu.
 Ge ro sios Vil ties g.1, Vil nius 
 Dar bo lai kas: 
 Be poil sio die nu nuo 9 iki 22 val. ( sek ma de niais iki 21 val.)
 tel.: (8 –5) 2105048 ir (8 –5) 2132982
 el.pa štas: in fo@ vet med.lt
 dau giu in for ma ci jos www.vet med.lt   

Užs. LM-517

Rengiamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas
Planuojama teritorija:  Širvintų rajono savivaldybės teritorija; Vilniaus rajono savivaldybės teritorija; Elektrėnų savivaldybės te-
ritorija; Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija; Prienų rajono savivaldybės teritorija; Birštono savivaldybės teritorija; Alytaus 
rajono savivaldybės teritorija; Marijampolės savivaldybės teritorija; Lazdijų rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo organizatorius: AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius. Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas 
(8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850.El. paštas: info@ambergrid.lt; s.sabonis@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt. Internetinė 
svetainė: www.ambergrid.lt
Planavimo organizavimo pagrindas:  Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu NR. XI-2133; Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 
1-215 „Dėl  dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialiojo plano rengimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
,,Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažinimo valstybei svarbiu 
ekonominiu projektu“ 2014 m. lapkričio 5 d. Nr.1220.
Plano rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas.Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257, 
El. paštas: ardynas@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt  
Internetinė svetainė: www.ardynas.lt
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialusis planas.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: Regiono lygmens, specialusis.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
 Specialiojo planavimo tikslai:  įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslus gamtinių dujų sektoriuje, užtikrinti 
alternatyvius gamtinių dujų tiekimo galimybes, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus bei padidinti Lietuvos gamtinių 
dujų perdavimo sistemos saugumą bei pajėgumus;  sudaryti sąlygas transeuropinės energetikos infrastruktūros vystymui, sujun-
giant Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą nauja dujų tiekimo linija tarp Lietuvos ir Lenkijos;  siekiant integruoti 
izoliuotas Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, užtikrinti Europos sąjungos (ES) vidaus rinkai būtino ES 
energetikos infrastruktūros projekto įgyvendinimą;  nustatyti gamtinių dujų perdavimo veiklos plėtrai reikalingų teritorijų vysty-
mo, tvarkymo ir apsaugos kryptis, priemones ir kitus reikalavimus, rezervuoti teritorijas naujos gamtinių dujų perdavimo linijos 
statybai; parinkti tinkamiausią ES energetikos politikos tikslų įgyvendinimui reikšmingos inžinerinės infrastruktūros komunika-
cijų (dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies) trasą Lietuvos respublikos teritorijoje, sudarant sąlygas darniai valstybės 
teritorijos raidai.
 Specialiojo planavimo uždaviniai: parengti teritorijų planavimo sprendinius dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos 
dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje projekto (GIPL) įgyvendinimui;
nustatyti optimalias vietas (žemės juostas ar plotus) naujos dujų tiekimo linijos (dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos) sta-
tybai Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje, sąlygojant racionalų žemės ir miškų naudojimą objekto statybos ir/ar eksploatacijos 
metu;  numatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos 
plėtojimo tose teritorijose sąlygas bei kitus reikalavimus.
Planavimo darbų programa:
Su planavimo darbų programa galima susipažinti:
Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje www.ambergrid.lt;
Plano rengėjo internetinėje svetainėje  www.ardynas.lt.

Numatomi plano rengimo etapai: 
Parengiamasis etapas; Planavimo dokumento rengimo etapas; Sprendinių pasekmių vertinimo etapas; Baigiamasis etapas.

Rengiant teritorijų planavimo dokumentą, bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.
Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas bus atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras bus papildomai informuojama spaudoje, planavimo organizatoriaus, plano ren-
gėjo ir savivaldybių internetinėse svetainėse bei seniūnijų skelbimų lentose.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano ren-
gėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą 
specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.  Užs. LM-1739

Pakuočių atliekų tvarkymo konkursas

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ skelbia konkursus:

1.) Paslaugų tiekėjams, tvarkantiems nekomunaliniame atliekų sraute susidariusias 
popieriaus ir kartono pakuočių atliekas išrinkti. 

2.) Paslaugų tiekėjams pakuočių atliekas atskiriantiems iš mišrių komunalinių atlie-
kų ir atskirtų pakuočių atliekų paruošimas naudoti ir naudojimas. Perkamos popie-
riaus ir kartono, PET, stiklo pakuočių atliekų tvarkymo paslaugos.

Asmenys siekiantys dalyvauti konkurse turi kreiptis dėl konkurso sąlygų 
el. pašto adresu info@pto.lt. Užs. LM-1743

Informuojame apie priimtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo atrankos išvadą.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB „Advantec turtas“, Pramonės g. 17, 
Klaipėda, tel. +370 601 16000, el. paštas: jan.kare.pedersen@advantec.no.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - metalo konstrukcijų gamybos įmonės 
išplėtimas.
Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Pramonės g. 17, Klaipėda.
Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klai-
pėdos skyriaus priimta atrankos išvada 2015-08-04 raštu Nr.(15.3)-LV4-8561, kad 
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą supažindina planuojamos ūkinės 
veiklos užsakovas.
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai 
A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, per 20 darbo dienų po šio 
skelbimo.
Su atrankos išvada per 20 darbo dienų po šio skelbimo išsamiau galima susi-
pažinti Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento 
Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda arba dokumentų rengėjo - UAB „Pajūrio 
planai“ biure, Liepų g. 66, Klaipėda, tel. +370 698 08831.  Užs. LM-1745

Vadovaudamasis (-i) LR Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 
3D-924 (įskaitant įsakymo pakeitimus) patvirtintomis „Projekto vykdytojo, preten-
duojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų 
pirkimo taisyklėmis“, 

Ūkininkas Andrius Kontautas,
skelbia ratinio traktoriaus pirkimo konkursą.

Atsiliepimus į skelbimą prašome pateikti raštu adresu: Vyšnių g. 9, Daugėdų k., 
Daugėdų sen.,  Rietavo sav. LT -55384. Tel. 8 622 21686, el. 
paštas: andriukas0808@gmail.com. 
Vokų su pasiūlymais atplėšimas įvyks 2015 m.  26 d., 10.00 val. skelbime nurodytu 
adresu.  Užs. LM-1744

LŽ reklama: 

s k e l b i m a i @ l z i n i o s . l t
Tel. (8 5) 249 2166, 

(8 5) 249 2173, 
mob. 8 683 25 252. 

Faksas (8 5) 249 2220.



































 















































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcijos rengimo stadija 


































