
INFORMACIJA APIE GAUT Ą ZARASŲ RAJONO IMBRADO 
EŽERO SAPROPELIO GAVYBOS POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2016-09-22 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62033. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „Turto plėtra“, Krėvės pr. 116, 50313 Kaunas, tel./faks. (8 37) 304 488. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, 08402 Vilnius, tel. (8 5) 231 8178, faks. (8 5) 278 

4455, el. p. gjmagma@gmail.com. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Zarasų rajono Imbrado ežero sapropelio gavyba. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Utenos apskr., Zarasų r. sav., Zarasų ir Imbrado sen., Imbrado ežeras. 
 
Atsakinga institucija  
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 

8 706 62 000. 
 
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 
1. Utenos visuomenės sveikatos centras 2015-08-03 normatyvinių dokumentų bei gaminių 

higieninės ekspertizės protokolu Nr. HEP-2 pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) 
programai. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos 
departamentas 2016-09-13 normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolu 
Nr. BSV.9-198(21.8.4.9.11) pritarė PAV ataskaitai. 

2. Zarasų rajono savivaldybės administracija 2015-07-02 raštu Nr. (6.57)3-1590 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Zarasų rajono savivaldybės administracija 2016-09-14 raštu Nr. (6.61E)3-1761  „Dėl 
pritarimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“  pritarė PAV 
ataskaitai. 

3. Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Zarasų priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba 2015-07-08 raštu Nr. 3-4-87 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“ 
informavo, kad PAV programai pastabų ir pasiūlymų neturi ir nepageidauja nagrinėti PAV 
ataskaitą. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos skyrius 2015-07-01 
raštu Nr. (9.38-U)2U-341 „Dėl Imbrado ežero PAV programos“ pritarė PAV programai ir 
informavo, kad nepageidauja nagrinėti PAV ataskaitą. 

5. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-09-09 raštu Nr. (7)-1.7-2982 
„Dėl Imbrado telkinio PAV programos“ pritarė PAV programai. 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-07-29 raštu Nr. (7)-1.7-2827 
„Dėl Imbrado ežero sapropelio telkinio PAV ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos 
ūkinės veiklos galimybėms. 
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6. Aplinkos apsaugos agentūra 2015-10-15 raštu Nr. (15.9)-A4-11485 „Dėl Zarasų rajono 
Imbrado ežero sapropelio gavybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“ PAV 
programą patvirtino. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Zarasų rajono savivaldybės 

administracijos Imbrado seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-28), laikraščiuose „Lietuvos žinios“ 
(2015-05-29) ir „Zarasų kraštas“ (2015-06-02), Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (2015-06-
04). 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Zarasų 
rajono savivaldybės administracijos (2016-05-25, 2016-06-17), Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Imbrado seniūnijos (2016-05-25, 2016-06-20), Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Zarasų seniūnijos (2016-06-17)  skelbimų lentose; laikraščiuose „Lietuvos žinios“ 
(2016-05-26, 2016-06-21) ir „Zarasų kraštas“ (2016-05-27, 2016-06-21). Su PAV ataskaita 
sudarytos galimybės susipažinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado ir Zarasų 
seniūnijų ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo UAB „GJ Magma“ patalpose, poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo (www.gjmagma.lt) ir Aplinkos apsaugos agentūros 
(www.gamta.lt) tinklalapiuose. Susirinkimai su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2016-06-11 
10.00 val. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos patalpose, adresu Ežero g. 
5, Imbradas, Zarasų r. sav. ir 2016-07-09 10.00 val. Zarasų rajono savivaldybės administracijos 
patalpose, adresu Sėlių a. 22, Zarasai. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo, Zarasų 
rajono savivaldybės administracijos ir visuomenės atstovai. PAV dokumentų rengėjas visuomenės 
pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos negavo. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2016 m. spalio 6 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

apsaugos agentūrą ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos klausimais. 


