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Uždaroji akcin� bendrov� „J. Jonyno ecofirma“.  �mon�s kodas: 221328810. PVM mok�tojo kodas: LT213288113. 
Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8-686-31513. Telefax: /370-5/-243 77 34. El. paštas: ecofirma@ecofirma.lt . 

A/s Nr.LT16 7044 0600 0102 5973, AB SEB  bankas, b.k.: 70440. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini� asmen� registre.   

LGT prie LR AM  2006-04-12 d. išduoto leidimo užsiimti žem�s gelmi� (geologiniu) tyrimu Nr.80. 

 

Aplinkos apsaugos agent�ra       2016-07-08 d.   Nr.: 16-07-10 
A. Juozapavi�iaus g. 9,  
LT-09311 Vilnius,     �:       Nr.  
LIETUVA 
 
 

D�L ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYB�S JUODYMO DURPI� TELKINIO 
NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS  

 

UAB „J. Jonyno ecofirma“ UAB „Legra“ užsakymu  pareng� Rokiškio rajono 

savivaldyb�s Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskait�. 

Pateikiame Jums informacij� apie parengt� ataskait�, suinteresuotos visuomen�s 

supažindinim� su ja ir planuojamo ataskaitos pristatymo visuomenei susirinkimo data. 

 

Informacija apie parengt� Rokiškio raj. sav. Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio 
aplinkai vertinimo ataskait� 

 

1. Planuojamos �kin�s veiklos užsakovas: UAB „Legra“, �m. k.: 173108330, Rupinsk� k. 7, 

Kazitiškio seni�nija, LT-30180 Ignalinos raj. savivaldyb�, Lietuva. Tel.: 8 682 46024. 

2. Planuojamos �kin�s veiklos ataskaitos reng�jas: UAB „J. Jonyno  ecofirma“, �m. k.: 

221328810. Antakalnio g. 42-42,, LT-10304 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 686 31513, telefax: 8 5 

2437734; el. paštas: ecofirma@ecofirma.lt  

3. Planuojamos �kin�s veiklos pavadinimas: Rokiškio raj. savivaldyb�s Juodymo durpi� telkinio 

naudojimas. 

4. Planuojamos �kin�s veiklos vieta: Panev�žio apskr., Rokiškio raj. sav., Rokiškio kaimiškoji ir 

Pand�lio sen., Juodymo miškas. 

5. PAV subjektai: Panev�žio apskr. priešgaisrin� gelb�jimo valdyba, Panev�žio visuomen�s 

sveikatos centras, Rokiškio rajono savivaldyb�s administracija, Lietuvos geologijos tarnyba prie 

LR aplinkos ministerijos; atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agent�ra. Su PAV ataskaitos 

santrauka bus supažindinta Latvijos Respublikos atsakinga institucija. 

6. Su planuojamos �kin�s veiklos PAV ataskaita nuo 2016-07-11 d. galima susipažinti:  
6.1. UAB „J. Jonyno ecofirma“ patalpose – Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnmius, Lietuva, 

darbo metu (pirmadien� – ketvirtadien� 8
00

-17
00

 val., penktadien� 8
00

-15
45

 val., piet� pertrauka 

12
00

-12
45

 val), tel.: 8686
 
31513 ir 8

 
5

 
2437734 ir  

6.2. Pand�lio seni�nijos patalpose, Vytauto a. 9a, Pand�lys, LT-42370 Rokiškio raj. sav., Lietuva, 

darbo metu (pirmadien� – ketvirtadien� 8
00

-17
00

 val., penktadien� 8
00

-15
45

 val., piet� pertrauka 

12
00

-12
45

 val.), tel.: 8
 
458

 
79180. 

7. Viešas visuomen�s supažindinimas su parengta P	V PAV ataskaita: vyks 2016-07-25 d. 18
00

 

val. Pand�lio miesto bendruomen�s sal�je,  Vytauto a. 11, Pand�lys, LT-42370 Rokiškio raj. sav., 

Lietuva. 

8. Pasi�lymai P	V PAV ataskaitos klausimais teikiami: 
8.1. iki viešo susirinkimo planuojamos �kin�s veiklos PAV dokument� reng�jui – UAB „J. 

Jonyno ecofirma“, adresu: Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva arba el. paštu: 

ecofirma@ecofirma.lt; 

8.2. pasi�lym� kopijos papildomai gali b�ti teikiamos pagal kompetencij� PAV subjektams bei 

atsakingajai institucijai. 
 

 

Direktorius       Jonas Jonynas 
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYB�S JUODYMO DURPI� TELKINIO 
NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

PRISTATYMO VISUOMENEI VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
 
 
 

2016-07-25 18.00 val. - 19.23 val.  
 

Pand�lio miesto bendruomen�s sal� 
 
 

Pos�džio pirmininkas:  UAB “J. Jonyno ecofirma” direktorius Jonas Jonynas. 
 

Pos�džio sekretor�:   UAB „J. Jonyno ecofirma“ geolog� Laura Gedminien�. 
 
 

UAB „J. Jonyno ecofirma“ direktorius Jonas Jonynas prieš susirinkimo pradži�, papraš� 
vis� susirinkusi�j� pasirašyti susirinkimo dalyvi� registracijos lape, kuriame pageidavo, kad b�t� 
pažym�ta ši informacija: vardas, pavard�, telefonas, adresas, elektroninio pašto adresas, kita 
svarbi kontaktin� informacija, kad, esant reikalui, po susirinkimo b�t� galima jo dalyviams 
išsi�sti papildom� medžiag� ar raštiškus atsakymus � pastabas, paklausimus, etc. . 

 

Dalyvavo 12 asmen�: Irmantas Chrimlis (UAB „Nereta, AB „R�kyva“), Ginutis 
Juopzapavi�ius (UAB „GJ „Magma“), Edvardas Grencius (UAB „GJ Magma“), Vilmantas 
Raupys (Rokiškio kaimiškoji seni�nija, seni�n�s pavaduotojas), Timofiejus Aleinikovas 
(Juodup�s mstl. bendruomen�, AB „R�kyva“), Rytis Andriuškevi�ius (Juodup�s mstl. 
bendruomen�), Aivaras Vil�inskas (Juodup�s mstl. bendruomen�), Alvydas Laužikas (AB 
„R�kyva“), Valdas Stankevi�ius (UAB „J. Jonyno ecofirma“), Jonas Jonynas (UAB „J. Jonyno 
ecofirma“), Valdas Pipikas (UAB „Legra“), Laura Gedminien� (UAB „J. Jonyno ecofirma“) 
(Viešo susirinkimo dalyvi� registracijos lapas - 1 priedas). 

 

Prieš prasidedant Rokiškio raj. sav. Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio aplinkai 
vertinimo (toliau PAV) ataskaitos pristatymui �mon�s UAB “G.J. Magma“ darbuotojas Edvardas 
Grencius papraš� atspausdintos ataskaitos egzemplioriaus, kuriame b�t� galima pasiži�r�ti 
modeliavimo duomenis. Prašoma ataskaitos dalis  E. Grenciui buvo pateikta. Be to, E. Grencius 
atsiklaus� ar gali daryti susirinkimo garso �raš�. Sutikimas tam duotas, �sp�jant, jog ir susirinkimo 
organizatoriai vis� dalyvaujan�i�j� kalbas �rašin�s. 

 

Jonas Jonynas prisistat� susirinkimo dalyviams, kaip UAB „J. Jonyno ecofirma“ 
direktorius ir informavo, kad sukviestas susirinkimas skirtas šios �mon�s, UAB „Legra“ 
užsakymu“ parengtos „Rokiškio rajono savivaldyb�s, Juodymo durpi� telkinio naudojimo 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pristatymui suinteresuotai visuomenei, o taip pat, jog 
vadovaujantis galiojan�iais teis�s aktais, UAB “J. Jonyno ecofirma“ direktoriaus �sakymu yra 
paskirtas pirmininkauti šiam susirinkimui. Pos�džio sekretore tuo pa�iu �sakymu paskirta UAB „J. 
Jonyno ecofirma“ geolog� Laura Gedminien�. 

 

J. Jonynas pasi�l� susirinkimo darbotvark�: 
1. Rokiškio rajono savivaldyb�s Juodymo durpi� telkinyje planuojamos �kin�s veiklos bei 

jos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas. 
2. Suinteresuotos visuomen�s atstov� klausimai P�V PAV ataskaitos reng�jams, 

pasisakymai ataskaitos turinio klausimais. 
3. Suinteresuotos visuomen�s atstov� pasisakymai P�V PAV ataskaitos viešinimo 

visuomenei proced�riniais klausimais. 
 

 Pateiktam pasi�lymui prieštaraujan�i� nebuvo. 
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1. Rokiškio rajono savivaldyb�s Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos pristatymas. 

 

J. Jonynas informavo, kad parengta P�V PAV ataskaita buvo paviešinta, kaip reikalauja 
teis�s aktai, buvo pristatyta birželio m�nes� Rokiškio kaimiškojoje savivaldyb�je, kur buvo 
eksponuojama dvi savaites, v�liau, dvi savaites nuo liepos pradžios (11 d. d. nuo 2016-07.11 d. iki 
2016-07-25 �skaitytinai) Pand�lio seni�nijos patalpose. Kas nor�jo, ja dom�josi, su ataskaita 
susipažino. 

 

Pristatydamas savo �mon�s veikl� pirmininkaujantysis  informavo, kad UAB “J. Jonyno 
ecofirma“ jau 25 metus užsiima nauding�j� iškasen� telkini� paieška, žvalgyba, nauding� 
iškasen� telkini� naudojimo poveikio aplinkai vertinimo bei telkini� naudojimo plan� rengimu, 
kitais geologiniais darbais, tokiais kaip ekogeologiniai tyrimai ir panašiais, �mon� turi pakankamai 
didel� patirt�, tad toks darbas kaip durpyno poveikio aplinkai vertinimas jai n�ra naujiena ar 
pirmas tokio pob�džio užsakomasis darbas. Praneš�jas informavo, jog šios P�V PAV ataskaitos 
užsakovas yra UAB “Legra“ ir pasi�l� šios �mon�s veikl� pristatyti UAB “Legra“ vadovui Valdui 
Pipikui. 

 

Valdas Pipikas susirinkusiuosius informavo, kad UAB “Legra“, registruota 1994 metais, o 
durpi� kasybos pamon�je dirba nuo 1999. 	mon� šiuo metu eksplotuoja Gal� durpi� telkin�, veikla 
ple�iasi tiek apimtimis, tiek gaminamos produkcijos �vairove. 	mon� pl�sdama savo veikl�  
prad�jo dom�tis nauj� telkini� �sisavinimo galimyb�mis. Rinkdami �vairi� informacij� apie 
alternatyvius gavybos plotus išsiaiškinome galimybes eksploatuoti Mink�n� - Zal�biškio ir 
Zal�biškio durpi� telkinius. Nors pastar�jame ištekli� n�ra daug, šiuo metu UAB „Legra“ jau yra 
gavusi leidim� naudoti šio telkinio išteklius, formuojamas žem�s sklypas ir planuojama greitu 
laiku prad�t� j� eksploatuoti. Zal�biškio durpyne gavyba gal ir nebus rentabili ekonomiškai, 
atskirai pa�mus, šio durpyno eksplotacija gali b�t ir nuostolinga, ta�iau �mon�s savininkams 
(vokie�i� kompanijai Einheitserdewerke Patzer Gebr. Patzer GmbH & Co. KG), reikia žaliavos 
substrat� gamybai, tad j� sprendimas buvo imtis ir Zal�biškio telkinio eksploatacijos. D�l t� pa�i� 
priežas�i�, �mon� siekdama užsitikrinti žaliavos tiekim� ilgesniam laikui labai domisi ir Juodymo 
durpi� telkiniu. Šis telkinys yra geografiškai palankioje vietoje, nes �mon�s vadovas  pats gyvena 
Pand�lyje. Anks�iau „Legra“ 4 metus nuomavosi Degutyn�s durpyn� Širvint� rajone. Dirbant 
Degutyn�s durpyne V. Pipikas vadovavo �monei, „stat� j� ant koj�“, apmok� žmones. Šiuo metu 
min�t� durpyn� ne visai tiesiogiai eksploatuoja UAB “Durpeta“. Per š� laikotarp� UAB „Legra“ 
darbuotojai �gavo vertingos patirties, tod�l galima �sivaizduoti, kad prad�jus naujo telkinio 
eksploatacij� Rokiškio rajone, vadovas tur�t� pakankamai laiko, patirties ir dar j�g� bei noro 
sukaupt� patirt� panaudoti statant nauj� �mon� Rokiškio rajone, Pand�lio seni�nijoje ar�iau 
Pandelio. 

 

J. Jonynas susirinkimo dalyvius informavo, kad 2015 metais UAB „Legra“ užsakymu UAB 
“J. Jonyno ecofirma“ atliko Juodymo durpi� telkinio papildom� žvalgyb�. Kadangi ankstesni� 
met� ataskaita ir išsam�s jos duomenys neišliko, buvo vadovautasi nuostata, kad ruošti PAV 
ataskait� be išeitin�s geologin�s informacijos n�ra galimybi�. Tuo tikslu buvo atlikti tyrimai, 
paruošta žvalgybos ataskaita, Lietuvos geologijos tarnybos aprobuoti ištekliai ir tik tada prad�ta 
rengti planuojamos �kin�s veiklos PAV studija, dokumentacija. Apie planuojam� �kin� veikl�, 
esam� situacij� ir galim� jos poveik� aplinkai pakalb�ti buvo paprašytas UAB “J. Jonyno 
ecofirma“ �mon�s projekt� vadovas ir vyr. geologas Valdas Stankevi�ius.  

 

Prieš pradedant kalb�ti V. Stankevi�iui � pokalb� �siterp� aktyvus Juodup�s bendruomen�s 
atstovas, UAB „R�kyva“ darbuotojas Timofiejus Aleinikovas. Jis, dar neišklaus�s pristatymo 
nor�jo išreikšti savo pastabas proced�riniais klausimais. Pos�džio pirmininko buvo mandagiai 
paprašytas palaukti, nes po PAV ataskaitos pristatymo bus specialiai tam skirtas laikas, 
susirinkimo pirmininkas pakartotinai visus užtikrino, kad visiems norintiems užduoti klausimus, 
išsakyti pastabas ar pretenzijas bus leista pasisakyti po ataskaitos pristatymo bei aptarimo. 
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Valdas Stankevi�ius pristat�, kad P�V plotas yra pa�iame Latvijos ir Lietuvos pasienyje, 
Rokiškio kaimiškosios, Pandelio seni�nij� teritorijose. Telkinys d�l neišlikusios ankstesn�s 
telkinio ištekli� žvalgybos medžiagos 2015 metais buvo papildomai išžvalgytas. Žvalgybos plotas 
siek� beveik 220 ha. Durpi� klodas: viršutin�je dalyje sl�gso mažaskaid�s durp�s, o apatin�je 
dalyje gerai susiskaidžiusios durp�s. Planuojamas naudoti durpi� telkinio plotas 208,8 ha. Plotas 
yra mišk� �kio paskirties žem�s sklype, kur� patik�jimo teise valdo Rokiškio mišk� ur�dija. 
Saugom� gamtos teritorij�, kult�ros paveldo objekt� nei telkinyje nei šalia telkinio n�ra. 
Artimiausias kult�ros paveldo objektas yra 
edas� dvaro sodyba. Toliau kalb�damas apie 
planuojam� �kin� veikl� informavo, kad planuojamos yra kelios alternatyvos.  

 

Pirmoji iš alternatyv� yra formuoti 3 gavybos laukus, �rengiant gamybin� baz� vakariniame 
pakraštyje, kur šiuo metu yra sugriuvusios buvusios sodybos sklypas. Sodyba šiuo metu neturi 
s�vininko. Durpi� išvežimus planuojama vykdyti � tris galimas alternatyvias b�simo substrato ir 
durpi� mišini� gamybos cecho vietas: Kalnie�iuose, Vilkoli� šiauriniame pakraštyje ir Guriose, 
esan�ias prie kelio Suvainiškis – Pand�lys. Išvežimams nauj� keli� tiesti nereiks, išvežimai 
numatomi esamais keliais: lauko keliu ateinan�iu iki buv. sodybos, esamu miško keliu ir vietiniais 
žvyruotais keliais. Išvežimai bus vykdomi Fendt 312 traktoriais su 40 m3 priekabomis. Konkreti 
durpi� substrat� gamybos cecho vieta bus parinkta gavus teigiam� P�V PAV išvad�. Numatomos 
durpi� gavybos apimtys iki 100 m3/metus. Gavyba bus vykdoma pagal šiuo metu UAB „Legra“ 
Gal� durpyne naudojamas technologijas. Iš pradži� numatoma kasti gabalin� durp�, t.y. prie 
mažojo vikšrinio ekskavatoriaus kabinama „d�že“, v�liau, tokiu b�du nukasus mažaskaid� durp� 
bus kasamos trupinin�s durp�s. Pramoninio durpi� klodo žemiausia altitud� yra 86,12 m. Durpi� 
telkin� planuojama sausinti vanden� nukreipiant � vakarus, kur šiandienin� vandens lygio 
grioviuose altitud� siekia 84 m, t. y. dviem metrais žemiau nei numatomo kasti klodo padas. 
Tod�l �vertinant sausinimo atstumus bei vandens lygi� altitudes su esama sausinimo sistema, j� 
patvarkius, durpi� klod� P�V teritorijoje galima nusausinti pilnai. Sausinimo �taka kaimynin�ms 
teritorijoms bei Latvijos Respublikai buvo paskai�iuota. PAV ataskaitoje pateikiamoje schemoje 
nurodytu perimetru iškasus vanden� surenkant� griov�, matuojant nuo griovio centro sausinimo 
�taka jausis 165 m atstumu. Taip b�t� tuo atveju, jei durpynas b�t� visiškai neliestas ir priimant 
s�lygas, kad durpi� klodas yra vienalytis, jokios prietakos iš išor�s, o ir infiltracin�s mitybos 
nebus. 

 

Antroji durpi� telkinio ploto eksploatacijos alternatyva galima atsižvelgiant � biolog� 
(botanik� bei zoolog�) atlikt� tyrim� išdavoje pateiktas rekomendacijas. Nors pa�iame telkinyje 
saugom� faunos ir floros r�ši� n�ra, ta�iau už jo rib� yra išskiriama kertin� buvein�, aptinkta 
plunksnin� pliusn�, netoli ribos pelkinis satyras, juodojo gandro lizdas ir toliau kt., nurodyti P�V 
PAV ataskaitoje. Šios alternatyvos atveju nuo saugomo pelkinio satyro radaviet�s atsitraukiama 
per j� paskai�iuot� atstum�, t.y. 177 m. Tada durpes telkinyje eksploatuoti etapais, tam tikrais 
„gabalais“ (turima omenyje atskiruose laukuose): tai yra iš pradži� atidengti pietin� lauk�, ir 
prad�ti kasti šiaurin�, kur aptinkami patys didžiausi durpi� storiai. Eksploatoujami du laukai, 
išeksploatavus pietin� lauk� jis rekultivuojamas, o tik tada atidengiamas ir �rengiamas sekantis 
vakarinis plotas (laukai) bei pradedama j� eksploatacija. Kasimo seka b�t� ta pati, kaip ir 
ankš�iau min�tos alternatyvos atveju. Pradžioje kasama gabalin� – mažaskaid� durp�, paskui 
geros skaidos durp� eksplotuojama trupininiu b�du. Išvežimas per vakarin� telkinio dal� � 
kažkuri� iš pasirenkam� substrat� gamybos cecho viet�. Šiuo atveju gavybos apimtys gerokai 
mažesn�s, apie 65 t�kst. m3 � metus, nes gavybos plotas daug mažesnis, atitinkamai pakist� ir 
gavybos bei rekultivacijos laikotarpi� trukm�. 

 

Valdui Stankevi�iui baigus trump� P�V PAV ataskaitos pristatym� J. Jonynas pasteb�jo, 
kad pristatydamas P�V PAV ataskait� nepamin�jo, jog ji buvo parengta vadovaujantis P�V PAV 
programa, kuri buvo suderinta su visais derinimo subjektais ir patvirtinta Aplinkos apsaugos 
agent�ros (atsakingos institucijos). Be to, pamin�jo, kad P�V PAV ataskait� reng� didelis autori� 
kolektyvas: zoologas dr. Vitas Stanevi�ius (Gamtos tyrimo centro, Ekologijos instituto mokslo 
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darbuotojas), botanikai prof., habil. dr. J�rat� - Marija Balevi�ien� bei dr. Aušrys Balevi�ius 
(UAB „Senasis ežer�lis“), botanikas – augal� ir buveini� ekspertas dr. Peteris Evarts-Bunders 
(Daugpilio Universiteto Gyvyb�s moksl� ir technologij� institutas), geografas dr. Daumantas 
Bauža (VDU lektorius); triukšmo ir oro taršos modeliavim� atlikusios �mon�s UAB „DGE Baltic 
Soil and Environment“ direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai Dana Bagdonavi�ien� bei 
aplinkosaugos inžinier� Ieva Sveikauskait�, UAB „J. Jonyno ecofirma“ darbuotojai Valdas 
Stankevi�ius bei Jonas Jonynas. Taip pat pamin�jo, kad rašant ataskait� buvo konsultuotasi su 
�vairiais VU bei GTC darbuotojais, kuriems išreikšta pad�ka už metodin� pagalb�. 

 

2. Suinteresuotos visuomen�s atstov� klausimai P�V PAV ataskaitos reng�jams, 
pasisakymai ataskaitos turinio klausimais. 

 

J. Jonynas informavo, kad iki šio susirinkimo P�V PAV ataskaitos reng�jai joki� 
pasi�lym� ar pastab� d�l ataskaitos turinio negavo. Jis tikisi, kad iki viešo ataskaitos pristatymo 
visuomenei visi susirinkusieji ir besidomintys šiuo darbu susipažino institucijose, kuriose 
ataskaitos kopijos eksponuotos ir pasi�l� susirinkusiesiems, kad jei kilo kažkoki� klausim� 
susijusi� su P�V PAV vertinimu ar pa�ia planuojama veikla, pasisakyti. Buvo atkreiptas d�mesys 
� tai, kad � klausimus bus atsakyta tiek susirinkimo metu, � pagr�stas pastabas atsižvelgta atliekant 
ataskaitos redakcijos korekcijas. 

 

Timofiejus Aleinikovas iformavo, kad Juodup�s mstl. bendruomen�s atstovai liepos m�n. 
18 ir 22 d. raštu kreip�si � UAB „J. Jonyno ecofirma“ d�l P�V PAV ataskaitos pristatymo 
visuomenei proced�r� pažeidimo. Mestas kaltinimas, jog suinteresuotai visuomenei apie 
susipažinimo su parengta P�V PAV ataskaita galimybes (jos eksponavim�) bei vyksiant� 
ataskaitos pristatymui skirt� susirinkim� nebuvo laiku pranešta Rokiškio kaimiškosios seni�nijos 
skelbim� lentoje. Rašt� kopijos buvo išsi�stos ir Aplinkos apsaugos agent�rai (toliau – Agent�ra). 
Anot pil. T Aleinikovo, kadangi raštuose min�ti pažeidimai ištaisyti nebuvo, 2016 met� liepos 25 
d. vykstantis susirinkimas negali b�ti laikomas teis�tu. T. Aleinikovas susirinkimo pirmininkui 
�teik� Juodup�s mstl. bendruomen�s atstov� laišk�, pasirašyt�: Aivaro Vil�insko, Timofiejaus 
Aleinikovo, Ry�io Andriuškevi�iaus ir pageidavo, kad jo pasisakymas bei proced�rin� pastaba 
b�t� užprotokoluota.  

 

V. Pipikas paklaus� T. Aleinikovo ar yra Aplinkos apsaugos agent�ros sprendimas ar 
atsakas � si�stus laiškus. T. Aleinikovas paaiškino, kad Agent�ra tik patvirtino, jog ši jai si�stus 
laiškus gavo, ta�iau iki 2016-07-25 d. susirinkimo Agent�ra jokio sprendimo nepateik�. J. 

Jonynas paklaus�, ar šiame laiške, kur� prašoma pasirašyti, yra išvardinti menami pažeidimai? T. 

Aleinikovas atsak�, kad pažeidimai �vardinti  raštuose si�stuose liepos 18 ir 22 dienomis.  
 

Juodup�s mstl. bendruomen�s laiškas susirinkimo pirmininko priimtas, pasirašytas nurodant 
gavimo dat�, užprotokoluotas (2 priedas). Viena dokumento kopija gr�žinta T. Aleinikovui. 

 

J. Jonynas pasi�l� gr�šti prie dalykini� klausim�, o proced�rinius aspektus bei klausimus 
aptarti susirinkimo pabaigoje.  

 

Ginutis Juozapavi�ius uždav� klausim�: „ar Lietuvos standartizacijos departamento �teisinti 
standartai yra privalomi visiems Lietuvos �kio subjektams ir valstyb�s institucijoms?“. 

 

J. Jonynas atsak�, kad standartai yra privalomi nustatytais atvejais, bet esant dviej� �kio 
subjekt� susitarimui, kad dirbama pagal kažkok� kit� standart�, tada tai tampa rangovo ir 
užsakovo pasirinkimu.  

 

G. Juozapavi�iui pakartojus klausimo antr�j� dal� „ar valstyb�s institucijoms privaloma 
laikytis standart�“, J. Jonynas atsak�, kad to reikia klausti pa�i� institucij�, kurios tuos 
sprendimus priima. 
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G. Juozapavi�ius pasiteiravo „ar nauding� ištekli� telkiniai turi b�ti žvalgomi pagal 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos prie Aplinkos ministerijos patvirtintas ši� 
telkini� tyrim� rekomedacijas“? 

 

J. Jonynas atsak�: taip. 
 

G. Juozapavi�ius uždav� klausim�: „kokiu detalumu išžvalgytiems nauding�j� ištekli� 
telkiniams gali b�ti atliekamos planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
proced�ros“?. 

 

J. Jonynas atsak�: detaliai. 
 

G. Juozapavi�ius: gal galite trumpai išvardinti kokios numatytos profilaktin�s priešgaisrin�s 
saugos priemon�s Juodymo durpyne ir privaloma j� laikytis. 

 

V. Stankevi�ius atsak�, kad šios priemon�s yra surašytos ataskaitoje ir yra visos tos, kuri� 
reikalauja Lietuvos teis�s aktai. Klaus�jui pageidaujant galima jas perskaityti. G. Juozapavi�iui 
perklausus „ar visos, kurios yra numatytos reikia laikytis“? Buvo atsakyta, jog taip. 

 

G. Juozapavi�ius:  „durpyno sausinimo �takos aplinkai modeliavimui naudoti 30 met� 
senumo meteorologiniai duomenys. Ar naujesni� n�ra? Ar klimatas per t� laik� nekito“? 

 

J. Jonynas atsak�, kad: šie duomenys nenaudoti modeliavimui. Šitie duomenys buvo 
pateikti palyginimui ir iliustracijai kaip kinta vandens lygis met� b�gyje. 

 

G. Juozapavi�ius paaiškino, kad skaitydamas ataskait� suprato, jog PAV ataskaitos reng�jai 
modeliuodami klodo sausinimo �tak� gruntinio vandens sluoksnio lygiui savo skai�iavimus atliko 
remdamasi 1988 met� duomenimis, kuriuose yra paskai�iuota kiek met� b�gyje, kiek kok� m�nes� 
prikrito krituli� ar išgaravo, ir pagal t� grind�te, kad už 165 m nuo sausinimo griovio nebebus 
�takos.  

 

V. Stankevi�ius atsiliepdamas � ši� pastab� paaiškino, kad šios išvados buvo padarytos ne iš 
ši� duomen�, ta�iau skai�iuojant galim� �tak� buvo priimtos apibr�žtos s�lygos: klodas vienalytis, 
gruntinis vanduo iš už kont�ro nepriteka. Filtracijos koeficientas paimtas iš nuotraukin�s 
ataskaitos. B�tent pri�mus tokias s�lygas buvo gautas �takos juostos plotis - 165 m. Naudojantis 
1987 -1988 met� duomenimis buvo paskai�iuotas tik nuot�kis, kuris yra mažas. 

 

Edvardas Grencius paklaus�, kod�l buvo pasirinktas b�tent toks telkinio kont�ras, ar �ia 
atsižvelgta � tai k� min�jote anks�iau, ar atsitraukta nuo pelkinio satyro radaviet�s, kertin�s miško 
b�vein�s, ar dar kažkas, gamtosauginiai aspektai?  

 

V. Stankevi�ius atsakydamas � klausim�, pažym�jo, kad toks plotas buvo suderintas 
žvalgybai. Jau tada �vertinta pasienio apsaugos reikalavimai, be to Latvijos Respublikos 
institucijos pageidavo, kad b�t� per 50 m atsitraukta nuo valstyb�s sienos. 

 

J. Jonynas paaiškino, kad planuojamos �kin�s veiklos plotas yra atitrauktas nuo juodojo 
gandro lizdo, kertin�s buvein�s, pagal latvi� pageidavim� 50 m atstumu nuo valstybin�s sienos, 
kaip alternatyva galimai bus atsitraukiama ir nuo pelkinio satyro buvein�s. E. Grenciui 
pasiteiravus ar biologai atlikdami teritorijos vertinim� mat� tas saugomas r�šis, jam buvo 
atsakyta, kad šios r�šys biolog� minimos ataskaitoje ir atsižvelgiant � j� radavie�i� išsid�stym� 
derintas P�V plotas. 

 

E. Grencius pasteb�jo, kad PAV ataskaitoje nutylima informacija apie Zal�biškio durpyn�. 
Informacijos pakankamai buvo pateikta per ataskaitos pristatym�, ta�iau jis to pasigedo 
ataskaitoje ir jam kilo papildom� klausim�. Remdamasis ekonomine logika jis daro išvad�, kad 
visa produkcija ir žaliava iš Zal�biškio bus vežama � Juodymo žaliavos perdirbimui planuojam� 
cech�, tai b�t� net 20-30 km ar�iau lyginant su Kazitiškio �mone. 
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J. Jonynas pasteb�jo, kad Zal�biškio telkinio eksploatacija n�ra susijusi su Juodymo 
telkinio projektu – tai ne šios ataskaitos, o atskiras objektas. 

 

V. Pipikas paaiškino, kad Zal�biškio telkinyje veikla bus prad�ta vykdyti gerokai ankš�iau, 
nes dokumentacija – t.y. leidimas jo ištekli� naudojimui jau yra gautas, be to Rupinskuose 
veikian�iai �monei, kad dirbt� galimu pilnu paj�gumu vien iš Gal� durpi� telkinio iškasamos 
žaliavos tr�ksta. Atstumas iki šios �mon�s nuo Zal�biškio telkinio yra 73 km. Iš Širvint� rajono 
žaliava buvo vežama 120 km atstumu. Tuo atveju jei atsiras žaliavos perdirbimo cechas Pand�lio 
apylink�se, tada ir bus daromi kokie nors kiti sprendimai. Viskas priklausys nuo logistikos ir kit� 
aplinkybi�, kurie šiuo metu dar n�ra svarstomi. 	prastai logistika priklauso nuo esamos konkre�ios 
situacijos ir toki� dalyk� negali planuoti taip toli � ateit�. 

 

E. Grencius pasi�l� papildant PAV ataskait� apie Zal�biškio durpyn� pateikti papildomos 
informacijos (kaip alternatyv�). Be to, paklaus� ir kaip formuota planuojama naudoti technika. 
Kod�l buvo pasirinkta b�tent ši technika, ar gauti komerciniai pasi�lymai? Kod�l skai�iavimai 
atlikti numatant b�tent j�? Jam atrodo: taršos kiekiai nepagr�sti, paimti ne iš metini� ataskait�.  

 

V. Pipikas � tai atsak�, kad komercinius pasi�lymus pateik� �vairios �mon�s prekiaujan�ios 
tinkama technika. Viena j� UAB „Via Baltik“. D�l traktori� Fend 312 - UAB „Retrakus“, taip 
vadinamais Pisten Bully yra jau dirbama šiuo metu. Šios technikos �mon� turi net 6 vienetus, �gyta 
patirtis dirbant su ja, �renginiai - pasiteisino. Traktoriai DT75,  ekskavatoriai Atlas yra naudojami 
m�s� durpynuose, d�l j� klausim� netur�t� kilti. Atlas ekskavatori� turim net 9 vnt., jie dirba 
puikiai. Praktikoje stengiam�s dirbti su vienos r�šies technika, ši patirtis pasiteisina -  lengviau 
atlikti remontus, gauti šios technikos atsargini� dali� atsiranda technikos supratimas. 

 

E. Grencius papraš� priminti oro ir triukšmo modeliavimui taikytus modelius, kadangi jie 
skirtingi, veda � principus kas turi b�t, turi nevienodus standartus. Koks šaltinis modeliuotas: 
taškinis, linijinis, plotinis? Kaip pavyzd� pateik�, kad jei imant taškin� nuo vieno kamino.  

 

V. Stankevi�ius: naudota aplinkos oro teršal� sklaidos skai�iavimo programa Aeromod 
View, plotiniam šaltiniui. 

 

J. Jonynas atsak�, kad modeliavimas atliktas atsižvelgiant � „blogiausius“ taškus, siekiant  
pasitikslinti ar artimiausi� objekt�, kuriems tarša gali daryti �tak�, ji viršys ribines vertes ties jais 
ar ne. Modeliavimas darytas atskiroms operacijoms, atkiriems momentams, kai viename taške 
dirbs keli technikos vienetai, kadangi visa telkinyje numatoma technika viename taške tuo pa�iu 
metu nedirbs.  

 

D�l triukšmo modeliavimo buvo paaiškinta, kad naudota programa CadnaA (versija 
d.5.151), taip pat �vairioms situacijoms. Modeliuota tarša kasybos lauk� parengimui, durpi� 
gavybos metu, produkcij� išvežant, prie išvežimo keli�, kt. Kadangi šalims sunkiai sek�si 
formuluoti klausimus ir susikalb�ti, V. Pipikas pasi�l� sukonkretinus klausimus juos pateikti 
v�liau, raštiškai, tada ir bus konkre�iai atsakyta � kylan�ius klausimus. Tuo diskusija šiuo 
klausimu baigta. 

 

AB „R�kyva“ gamybos direktorius Alvydas Laužikas pateik� kelias pastabas (ir �teik� jas 
išd�stytas raštiškai) ataskaitai: nurod�, kad skyriuje „Technologiniai procesai“ neteisingai 
nurodyta kelmarov�s mark� ir kas j� traukia. Tokiu atveju lentel�se 1 ir 2, jo manymu, skirsis ir  
darb� apimtys, planuojamos kuro s�naudos. Pasteb�jo, kad lentel�se 7 ir 8 neteisingai nurodyti 
mato vienetai š�sniuojamoms ir išvežamoms durp�ms, bei lentel�je 9 suklysta nurodant durpi� 
gavybos b�d�. Pastabos išd�stytos PAV ataskaitos reng�jams �teiktame  laiške, kuris pateikiamas 
3 priede (AB „R�kyva“ gavybos padalinio vadovo Sigito Kvedaro 2016-07-25 laiškas „D�l ...... 
proced�r� pažeidimo“) A. Laužikas pasi�l�, patikslinti ir detalizuoti informacij� susijusi� su 
durpi� telkinyje dirbantiems mechanizmams atvežamo kuro talpomis. Per metus bus sunaudojama 
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iki 226 t dyzelino, o nurodoma, kad kuras bus atvežamas talpose ir perpilamas � mechanizmus, 
ta�iau nedetalizuota kaip: ar tai kanistrai, kokio dydžio ir pan. Pažym�jo, kad ne visi planuojami 
naudoti mechanizmai turi savo kuro siurblius (pvz.: buldozeris DT-75).  

 

J. Jonynas pažad�jo pastabas �vertinti, o jei ataskaitos duomenys pasirodys es� klaidingi jie 
bus pataisyti, kuro atvežimo � durpyn� klausimas ataskaitoje bus detalizuotas. 

 

Pasisakym� metu G. Juozapavi�ius atkreip� d�mes�, kad pagal Žem�s gelmi� �statym� 
galima naudoti tik detaliai išžvalgyt� telkini� išteklius, tod�l PAV proced�ros atliekamos tik 
detaliai išžvalgyt� telkini� plotams. Nurod�, kad durpi� telkini� žvalgyba atliekama pagal 
Lietuvos geologijos tarnybos 1996 m. patvirtintas durpi� telkini� rekomendacijas. Susipažin� su 
ataskaita aptinkame neatitikimus reikalavimas keliamiems detaliai išžvalgytiems durpi� 
telkiniams. Neatitinka klodo zondavimo tankis, durpi� klodo sud�ties tyrim� tankis, durpi� 
botanin�s sud�ties nustatymas, pramonin�s durpi� klodo ribos nustatymas turi b�ti atliekamas 
tiesioginiu zondavimu, išskirtos trys sausm�s nepateikiant joki� faktini� nustatym�, pažym�tina, 
kad UAB „J. Jonyno ecofirma“ Juodymo durpi� telkinio tyrimus atliko pagal nebegaliojan�ius 
standartus. Tod�l, pasisakan�iojo manymu, atlikti tyrimai keliam� reikalavim� neišlaiko. Pagal 
Lietuvoje galiojant� standart� yra išskiriamos silpnai, vidutiniškai ir stipriai susiskaidžiusi� durpi� 
r�šys, o PAV ataskaitoje minimos mažaskaid�s ir gerai susiskaidžiusios durpi� r�šys, tod�l 
negalima identifikuoti skirting� durpi� klod�. Išvardinti durpi� telkinio tyrim� neatitikimai teis�s 
aktams liudija, kad UAB „J. Jonyno ecofirma“ nedisponuoja reikiamo patikimumo duomenimis 
apie planuojam� naudoti durpi� klod�, o tuo pa�iu n�ra ir objekto, kuriam b�t� galima atlikti 
poveikio aplinkai vertinimo proced�ras. PAV dokument� reng�jai tur�t� baigti telkinio tyrimus 
pagal detaliai žvalgybai keliamus reikalavimus ir Lietuvoje galiojan�ius standartus. Šiuo atveju 
pateikti ataskait� PAV subjektams nagrin�jimui n�ra pagrindo. Ir dar yra modeliuojama, kad 
sausinamo durpyno sausinimo �taka užg�sta už 165 m, ta�iau kitoje PAV ataskaitos vietoje 
rašoma, kad Latvijos teritorijai, kuri lieka už 50 m juostos poveikis nepasireikš. Rašoma, kad 
gavybos laukai bus apsupti sausinimo grioviais, 16-toje lentel�je nurodoma, kad vandens gylis 3 
m atstumu nuo sausinimo griovio bus 3,15 m. Pagal technologines durpyn� projektavimo normas 
nurodoma, kad sausinamieji grioviai kasami 2,5 m gylio, tai reiškia, kad jie bus sausi, nes 
modeliuojamas gruntinio vandens lygis ties sausinimo grioviu yra žemiau. Tuo tarpu, pagal 
priešgaisrin�s saugos taisykles šie grioviai privalo b�ti užpildyti vandeniu. Šis faktas liudija apie 
netinkamai priimtas gruntinio vandens lygio kitimo modeliavimo s�lygas ir yra nesusietas su 
priešgaisriniais reikalavimais.  Skai�iavimus reikia koreaguoti nes jie neatitinka galimo durpyno 
�sisavinimo varianto. G. Juozapavi�ius papraš� šiuos pasteb�jimus užfiksuoti ir pataisyti, o tuo 
pa�iu susirinkimo organizatoriams �teik� aukš�iau pateiktas pastabas išd�stytas raštu. Pastabos, 
protokoluotos, G. Juozapavi�iaus perduotas raštas su pastabomis priimtas (3 priedas).  

 

J. Jonynas paklaus� G. Juozapavi�iaus kuria informacija tur�t� tik�ti ar ankš�iau teikta 
informacija, kad detali žvalgyba jau yra atlikta ir detalesni� tyrim� atlikti nebereikia, ar šio 
ataskaitos pristatymo metu jo pateiktomis pastabomis. G. Juozapavi�ius � š� klausim� neatsak�, 
teigdamas, kad šiuo metu yra svarstoma UAB „J. Jonyno ecofirma“ parengta P�V PAV ataskaita, 
o ne UAB „GJ Magma“ rengta P�V PAV studija. Jo manymu, ataskaitoje turi b�ti pateikti 
detalios žvalgybos rezultatai, o kadangi atlikti tyrimai n�ra atitinkantys standart� – tai jie n�ra 
detal�s. 

 

Nuo tolimesni� komentar� buvo susilaikyta, � juos bus atsakyta raštu. J. Jonynas paklausus 
ar dar bus esmini� pasisakym� apie P�V PAV ataskait�, daugiau j� nebuvo. Nutarta pereiti prie 
P�V PAV ataskaitos pristatymo suinteresuotai visuomenei proced�rini� klausim�. 

 

3. Suinteresuotos visuomen�s atstov� pasisakymai P�V PAV ataskaitos viešinimo 
visuomenei proced�riniais klausimais. 
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 J. Jonynas praneš�, kad parengus ataskait� ir j� paviešinus bei organizuojant pirm� 
susirinkim� (kuris ne�vyko) buvo gauti 3 kreipimaisi. Kreip�si UAB“ Magma“ d�l ataskaitos 
kopijos gavimo. Tai buvo birželio 9 d. T� pa�i� dien� jiems buvo atsakyta, kad skaitmenin� 
ataskaitos kopij� jie gali atsiimti sekan�i� dien�, k� šios �mon�s atstovas ir padar� birželio 10 d. 

 

Birželio 17 d. UAB “GJ Magma“ atsiunt� pranešim� elektroniniu paštu su prikabintu laišku 
Nr. 245, kuriame buvo išreikšta pretenzija d�l pažeistos darbo viešinimo proced�ros, prašant ši� 
proced�r� kartoti ir susitikim�  nukelti v�lesniam laikui. J. Jonynas informavo, jog su išreikšta 
pastaba PAV reng�jai nesutinka, nes informaciniai pranešimai, tiek išspausdinti spaudoje, tiek 
pakabinti seni�nij� skelbim� lentose, tiek išsi�sti registruotu paštu suinteresuotai visuomenei 
laiku (�skaitant ir UAB „GJ Magma“). Tai, kad jie gavo pranešim� tik tai birželio 13 d. n�ra PAV 
dokumentacijos reng�jo kalt�, už tai atsakingas paštas ir vadovaujantis LR Civilinio kodekso 
1.122 straipsniu jokio pažeidimo neb�ta.  

 

Birželio 20 d. buvo gautas kreipimasis iš Juodup�s mstl. bendruomen�s, laiškas be numerio, 
pasirašytas bendruomen�s pirmininko Zenono Viduolio, kuriame išsakyta pretenzija, kad 
bendruomen� nebuvo laiku informuota, t.y. laiškas apie ataskaitos eksponavim� bei 
organizuojam� jos pristatymo visuomenei susirinkim� negautas. PAV reng�jai turi AB „Lietuvos 
paštas“ pažymas, patvirtinan�ias, jog tai netiesa, laiškas buvo �teiktas laiku, birželio m�n. 8 d. tuo 
adresu iš kurio mums buvo si�stos bendruomen�s pastabos dar m�s� rengtai P�V PAV 
programai. Suprasdami, kad ataskaita yra didel�, susipažinti su ja laiko reikia daug, 
bendruomen�s veiklos mechanizmas gr�stas visuomeniniais pagrindais, nutarta � pastab� 
atsižvelgti ir susirinkim� nukelti. Apie tai visos suinteresuotos šalys buvo informuotos 
elektroniniu paštu, bei išsi�tais registruotais laiškais, taip pat, informuota laikraštyje „Lietuvos 
žinios“ ir Rokiškio kaimiškosios bei Pandelio seni�nij� skelbim� lentose. Ta�iau, d�l pa�ios 
Juodup�s miestelio bendruomen�s pastabos esm�s, PAV dokumentacijos reng�jai nesutinka ir 
praktiškai � j� buvo galima neatsižvelgti, nes laiškas buvo išsi�stas, gav�j� pasiek� laiku. 

 

Apie antr� susirinkim� (vykstant� 2016-07-25 d. Pand�lyje) buvo informuota iš anksto, 
�vertinant tai, kad laiškai d�l �vairi� priež�s�i� iš viso negaunami ar n�ra gaunami „laiku“. Liepos 
2 dien� informuoti visi suinteresuoti asmenys: UAB “GJ Magma“, AB „R�kyva“, Juodup�s mstl. 
ir Pand�lio miesto bendruomen�s. Išsi�stame pranešime buvo nurodyta vieta, laikas ir data bei 
susipažinimo su ataskaita galimyb�s. Visi šie laiškai adresatus pasiek� laiku. Skelbimai liepos 7 d. 
buvo išsi�sti seni�nij� adresais, skelbimai pakabinti Pand�lio bei Rokiškio kaimiškosios seni�nij� 
skelbim� lentose, gauti patvirtinimai apie ši� skelbim� gavim� ir patvirtinimai apie j� pakabinim� 
liepos 8 d. skelbim� lentose. Liepos 9 d. apie parengt� PAV ataskait� ir organizuojam� jos 
pristatymui skirt� susirinkim� buvo paskelbta laikraš�iuose „Gimtasis Rokiškis“ bei „Lietuvos 
žinios“. Liepos 11 dien�, ankst� ryt� Pand�lio seni�nijai buvo pateikta ataskaita eksponavimui 
visuomenei.  

 

E. Grencius pasiteiravo kod�l buvo pakeista numatomo susirinkimo vieta? J. Jonynas 

atsak�, kad  adresas buvo pakeistas atsižvelgiant � tai, kad veikla vykdoma dviejose seni�nijose. 
Dvi savaites informacija buvo talpinama Rokiškio kaimiškojoje seni�nijoje, tad dvi savaites 
nusprend�me skirti ir Pand�lio seni�nijos gyventojams. Taip V. Pipikui pasi�l� padaryti Rokiškio 
kaimiškosios seni�nijos seni�n� Dalia Janulien�. J. Jonynas informavo, kad jis, kaip vienas 
ataskaitos reng�j�, 2016-07-08 anksti ryte asmeniškai ataskait� pristat� � Pand�lio seni�nij�, 
pasiži�r�jo ar skelbimas yra Pand�lio seni�nijoje, jis �ia buvo, o tuo pa�iu (2016-07-11 d. apie 9 
val. ryte) nuvyko ir � Rokiškio kaimišk�j� seni�nij� pasiži�r�ti ar reikiama informacija yra 
skelbim� lentoje. Ten skelbimas buvo eksponuojamas jam skirtoje vietoje – ant rašomojo stalo 
priešais seni�nijos raštin�s duris, po stiklu, kur talpinami ir kiti tokio pob�džio informaciniai 
pranešimai, Rokiškio kaimiškosios seni�nijos skirti gyventojams informuoti. 

 

T. Aleinikovas paprieštaravo, nes skelbimo liepos 12 dien� skelbim� lentoje nemat�, paskui 
prid�jo, kad nei po stalu, nei ant stalo skelbimo taip pat nemat�. Jis pareišk�, kad jo nuomone jei 
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yra terminas “skelbimo lenta“ tai lentoje ir t�r�t� b�ti, ir jis net neplanavo niekur kitur ieškoti. 
Ten, ant stalo buvo skelbimas apie Sniegi� karjer�, o kito nebuvo. V. Pipikas paaiškino, kad jis 
pats, liepos 9 d., pats, „savo rankomis“ pa�m� skelbim� iš po stiklo, kad j� su atžymomis apie 
gavim� gal�t� nukopijuoti ir išsi�sti � Vilni� J. Jonynui ir �d�jo � t� pa�i� viet� naujai atspausdint� 
skelbim� be ši� atžym�. T� anot V. Pipiko gali pali�dyti seni�nijos darbuotojos. T. Aleinikovas ir 
toliau kartojo, kad skelbimas skelbim� lentoje, kaip anot jo ir priklauso pagal teis�s aktus, atsirado 
tik liepos 21 dien� apie 11 valand�. Jis visiems rod� nuotraukas skelbim� lentos, ta�iau stalo, kur 
buvo skelbimas nuotrauk� nepateik�. V�liau stalo su skelbimais nuotraukas parod�, o vien� j� 
atidav� susirinkimo sekretorei. Nuotraukose aiškiai matomas skelbimas, ta�iau T. Aleinikovas 
teig�, kad ši nuotrauka daryta v�liau, o 12 dien� darytos nuotraukos neturi. Pateiktoje nuotraukoje 
su skelbimu ant stalo, po stiklu, nuotraukos fotografavimo datos n�ra. 

 

J. Jonynas visus informavo, kad UAB „J. Jonyno ecofirma“ rašt� iš T. Aleinikovo gavo 
liepos 21 d.. Iškarto buvo susisiekta su Rokiškio kaimiškosios seni�nijos seni�ne D. Januliene, 
kuri atsiunt� nuotraukas, liudijan�ias, kad skelbimas yra toje pa�ioje vietoje, kaip ir liepos 11 d. 
ryte. Rokiškio kaimiškosios seni�nijos seni�n�s pavaduotojas Vilmantas Raupys informavo, kad 
tuo metu atostogavo, ta�iau raštved� gali pali�dyti, kad skelbimas buvo užregistruotas ir 
patalpintas liepos 8 d., registracijos Nr. GPS815, jis kabojo visas dienas, niekur nebuvo ding�s, 
Juodup�s bendruomen�s atstovams at�jus, jis ir buvo parodytas. Skelbimas patalpintas toje 
vietoje, kur mes teikiame pa�ia� geriausi� informacij� – ant stalo, po stiklu. Jis, taip pat patvirtino, 
kad skelbimas niekur ding�s nebuvo, visas dienas skelbimas buvo jo patalpinimo vietoje. 
Skelbim� seni�nijos atstovas parod� Juodup�s bendruomen�s atstovams, kai šie � seni�nijos 
darbuotojus kreip�si liepos m�n. 21d. 

 

Kadangi T. Aleinikovas primygtinai teig�, jog ant stalo šio skelbimo nebuvo, susirinkimo 
sekretor� Laura Gedminien� paklaus� ar jis turi stalo nuotraukas su senesn�mis nei liepos m�n. 
22 d. T. Aleinikovas atsak�, jog ne. 

 

J. Jonynas susirinkimo dalyvius dar kart� informavo, kad informacinis pranešimas su visa 
privaloma informacija apie parengt� PAV ataskait�, susipažinimo su ja tvark�, planuojam� 
susirinkim� šios ataskaitos pristatymui Pand�lio bendruomenei buvo išsi�stas dar liepos 2 d., 
bendruomen� j� gavo laiku, tod�l ataskaitos ieškoti Rokiškio kaimiškojoje seni�nijoje ar Rokiškio 
raj. savivaldyb�s administracijoje pil. T. Aleinikovui nebuvo jokio reikalo, o ir prasm�s. 
Bendruomenei atsi�stoje informacijoje buvo aiškiai parašyta kur ir kada galima susipažinti su 
ataskaita, bei kur ir kada vyks susirinkimas skirtas šios ataskaitos pristatymui suinteresuotai 
visuomenei. Tad jokio pažeidimo �ia n�ra. Be to, pamin�jo, kad �mon� turi skelbimo 
eksponuojamo Rokiškio kaimiškosios seni�nijos patalpose nuotrauk� daryt� ir 2016-07-11 d. ryte. 

 

G. Juozapavi�ius išsak� nuomon�, kad teis�s akte yra parašyta, kad susirinkimas 
organizuojamas seni�nijos, kurioje vykdoma veikla, patalpose, o jeigu yra kei�iama susirinkimo 
vieta ir ta vieta yra ne seni�nijos patalpose, tai turi b�ti derinama su savivaldyb�s administracija. 
Kadangi buvo pasirinkta ne ta pati seni�nija, o Pand�lio seni�nija, tad kyla klausimas ar buvo 
derinta su savivaldyb�s administracija. Jo manymu gal�jo b�ti pažeista visuomen�s informavimo 
tvarka. Jonas Jonynas tam paprieštaravo, nes „Visuomen�s informavimo ir dalyvavimo 
planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo“ 22 straipsnyje 
yra parašyta: „Viešas susirinkimas turi vykti, o PAV ataskaita privalo b�ti eksponuojama 
savivaldyb�s (seni�nijos) administracin�se patalpose arba kitoje pasirinktoje su savivaldybe 
(seni�nija) suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama �kin� veikla, visuomenei patogiu ne 
darbo metu (rekomenduojama ne darbo dienomis)“. Taigi derinimas su savivaldyb�s 
administracija derinti n�ra privaloma, pakanka derinimo su seni�nijos administracija. Tiek 
skelbimas visuomenei su nurodyta susirinkimo data ir vieta, tiek ir pati PAV ataskaita buvo 
pateikti Pand�lio seni�nijai, lydraš�iai, adresuoti Pand�lio seni�nijai priimti, užvizuoti, pretenzij� 
ar pastab� nei vienu iš ši� klausim� pareikšta nebuvo. 
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Kadangi diskusija šiuo klausimu virto gaivališka d�l suinteresuotos visuomen�s 
emocionalumo, šalims sutarus, kad š� gin�� geriau palikti aiškintis P�V PAV atsakingai 
institucijai, buvo nuspr�sta diskusij� fiksuoti protokole, jos nebet�sti, nes aiškiai buvo matyti, kad 
konsensuso šalims pasiekti visviena nepavyks. 

 

Daugiau pasisakym�, pastab�, klausim� nebeatsirado. 
 

Susirinkimo pirmininkas visus informavo, kad gautos pastabos bus registruotos specialiame 
žurnale, išanalizuotos, � motyvuotas pastabas bus atsižvelgta, pastab� pateik�jams atsakymai bus 
pateikti raštu, o šio susirinkimo protokolas bus parengtas bei pasirašytas per 5 darbo dienas po jo 
pabaigos ir pateiktas susipažinimui visiems suinteresuotos visuomen�s atstovams, kurie pareikš 
tok� pageidavim� (susirinkimo metu E. Grencius tok� pageidavim� išsak� žodžiu). Susirinkimo 
protokolui pastabas galima teikti 3 darbo dienas po jo pasirašymo dienos. Ataskaita dar 10 darbo 
dien� po šio susirinkimo bus eksponuojama Pand�lio seni�nijos patalpose. P�V PAV ataskaitos 
kopijos gali b�ti parengtos kiekvienam suinteresuotos visuomen�s atstovui, pagal išreikšt� atskir� 
pageidavim�, kopij� paprašius per 10 darbo dien� po susirinkimo. Susirinkimo dalyviai, taip pat  
buvo informuoti, kad P�V PAV ataskaitai pastabas bei pasi�lymus, pagal galiojan�i� 
„Visuomen�s informavimo ir dalyvavimo planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
procese tvarkos aprašo“ redakcij�, jie dar 10 darbo dien� po šio susirinkimo gali teikti P�V PAV 
dokumentacijos reng�jui, o pasi�lym� ir pastab� kopijas ataskaitos derinimo subjektams, pagal j� 
kompetencij�. 

 

Klausimams ir pastaboms pasibaigus Rokiškio r. sav. Juodymo durpi� telkinio naudojimo 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymo suinteresuotai visuomenei susirinkimas buvo 
baigtas. 

 
 
 

Protokolo priedai:  
1. Viešo susirinkimo dalyvi� registracijos lapas (1 priedas, 1 lapas); 
2. Juodup�s mstl. bendruomen�s atstov� Aivaro Vil�insko, Timofiejaus Aleinikovo bei 

Ry�io Andriuškevi�iaus 2016-07-25 „Pastabos D�l Rokiškio r. sav., Juodymo durpi� telkinio 
naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos pristatymo visuomenei viešinimo 
proced�r� pažeidimo“ (1 lapas + 2 nuotraukos); 

3. G. Juozapavi�iaus 2016-07-25 pastabos UAB “J. Jonyno ecofirma“ parengtai Rokiškio 
rajono savivaldyb�s Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai (2 
lapai); 

4. AB “R�kyva“ gavybos padalinio vadovo Sigito Kvedaro 2016-07-25 „Pastabos D�l 
Rokiškio r. sav. Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos 
pristatymo visuomenei viešinimo proced�r� pažeidimo“ (1 lapas); 

 
 
 

 
Pos�džio sekretor�     Laura Gedminien� 

         2016-08-01. 
 
 

 
Pos�džio pirmininkas     Jonas Jonynas 
       2016-08-01. 
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Vaidevu�io g. 18, Vilnius, LT-08402. Tel., 8-5-2318178, faks., 8-5-2784455, el.paštas gjmagma@gmail.com  

�mon�s kodas 121428749, PVM kodas LT214287414, A/s LT27 7044 0600 0102 7230 AB „SEB Vilniaus bankas“ 

Uždaroji akcin� bendrov� 
<<GJ Magma>> 

 

Originalas nebus siun�iamas 
Vilnius, 2016-08-04 d. Nr. 310 

 
UAB „J.Jonyno ecofirma“ 
Kopija Aplinkos apsaugos agent�rai 
 
PASTABOS UAB „J.JONYNO ECOFIRMA“ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYB�S 
JUODYMO DURPI� TELKINIO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
ATASKAITOS PRISTATYMO VISUOMENEI VIEŠO SUSITRINKIMO PROTOKOLUI 

Susirinkimo protokolas pasirašytas 2016-08-01 d. Pastab� teikimo terminas – 3.d.d. Paskutin� diena 2016-08-
04 d. 

Teikiame šias pastabas surašytam protokolui: 

1. Neder�t� J.Jonynui, pristatant �mon�s veiklos kryptis min�ti tokius darbus, kuri� �mon� neatlieka. 
Telkini� naudojimo plan� rengimas yra viešas procesas. Visi prad�ti ir užbaigti planavimo 
dokumentai matomi TPDRIS sistemoje. Joje UAB „J.Jonyno ecofirma“ nei prad�t� nei užbaigt� 
telkini� naudojimo plan� n�ra.  

2. UAB „Legra“ besigirdama kokius durpynus eksploatavo arba siek� tikslo eksploatuoti netur�t� 
vardinti toki� durpi� telkini� kuri� n�ra, pav.: Mink�n�-Zal�biškio. Dar keis�iau atrodo kai UAB 
„Legra“ vadovas giriasi: – „Anks�iau  „Legra“  4  metus  nuomavosi  Degutyn�s  durpyn� Širvint� 
rajone“. Š� durpyn� pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidim� naudojo 
kitos �mon�s. Pagal teis�s aktus vienas �kio subjektas negali išnuomoti naudojamo telkinio kitam 
�kio subjektui. Jeigu V.Pipikas sako ties�, tai ji kvepia nusikalstamais veiksmais. Dar keis�iau atrodo, 
kai V.Pipikas, kuris durpi� gavyba užsiima nuo 1999 met�, giriasi, kad apmok� UAB „Durpeta“ 
žmones kaip dirbti durpyne, kai šios �mon�s darbo patirtis apie 60 met�.  

3. Susirinkime buvo pasakyta pastaba, kad informacija apie susirinkim� prival�jo b�ti pakabinta ne 
tiktai seni�nij� skelbimo lentose, bet ir rajono savivaldyb�s skelbim� lentoje. J.Jonynas pacitavo 
teis�s akt�, kad skelbimai kabinami „savivaldyb�s (seni�nijos) skelbim� lentoje“, tod�l savivaldyb�s 
skelbim� lentoje skelbimas n�ra b�tinas. Ta�iau tai senas teis�s aktas. Galiojan�io teis�s akto 
redakcija sekanti: „18.2. savivaldyb�s (-i�) ir seni�nijos (-�,), kuri� teritorijas apima planuojama 
�kin� veikla, su savivaldyb�s (-i�) ir seni�nijos (-�,) informacine žyma apie gavimo fakt� ir dat�;“. 
Kadangi apie skelbim� pakankamum� vyko diskusija, o š� fakt�, kad skelbimas tur�jo b�ti patalpintas 
ir savivaldyb�s skelbim� lentoje išk�liau aš, o dar vienas susirinkimo dalyvis informavo, kad 
savivaldyb�s administracijos sekretor� užtikrino, jog iš UAB „J.Jonyno ecofirma“ n�ra gavusi netgi 
prašymo patalpinti skelbim�,  šis faktas tur�t� b�ti atspind�tas protokole, nes tai grubus proced�rinis 
pažeidimas, kur� nor�jo užtušuoti susirinkimo pirmininkas skaitydamas nebegaliojan�ios redakcijos 
teis�s akt�. 

4. Šis proced�rinis pažeidimas liudija, kad susirinkimas suorganizuotas nesilaikant teis�s akto 
reikalavimo ir negali b�ti laikomas �vykusiu. 

 
Susirinkimo dalyvis        Ginutis Juozapavi�ius 
UAB ,,GJ Magma“ steig�jas, g.m.d.  
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57 priedas 

 

 

 

 

3 priedas 
 

 

 

poveikio aplinkai vertinimo registracija 
 

Eil. 

Nr. 

Suinteresuotos 

gavimo diena 

Suinteresuotos 

teikimo diena 

Suinteresuotos 

(pavadinimas) ir 

adresas 

 

1 2 3 4 5 

1 2016-07-21 2016-07-18 

Asociacija 

 

V

2 punkt

- -

- -  informacine 

m. liepos 12 d. 

ataskaitos 

AV ataskaitos pristatymo 

 , kurios 

 ... (50 priedas). 

2 2016-07-21 2016-07-21 

J

padalinio vadovas 

Timofejus 

Aleinikovas 

 m. liepos 12 

naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 

51 

priedas). 

3 2016-07-22 2016-07-22 

atstovai Timofejus 

Aleinikovas, 

Rytis 

Algirdas 

 

     

m

m

Pateikti fa  

terminus. 

     

su 

 

     m
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r. sav. a

poveikio aplinkai vertini

je skelbimo nebuvo. 

 duomenis 

  skelbimus 

   
ataskaitos  patalpinimo 

ir skelbimo apie 

  

r. sav. administracija 

 parengtos poveikio aplinkai vertinimo 

  

nurodyto 

 

eikio aplinkai 
 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaita pagal visus 

 

4 2016-07-25 2016-07-25 

Ginutis 

, 

Vilnius, LT-08402 

telkiniams 

 

- klodo zondavimo tankis 130x140 m 

(reikalavimas 100x100 m) 

- 
 

- es nustatymas  nei 

 

- 

(reikalavimas  tiesioginiu matavimu) 

- 
standartus. 

     Nurod

reikalavimams ir Lietuvoje naudojamiems 

nedisponuoja reikiamo patikimumo duomenimis apie 

objekto,  

pagrindo. 

     

 

sausinimo grioviais urodoma, kad 

projektavimo normas sausinamieji grioviai yra kasami 

2,5 m gylio. 
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modeliuojamas gruntinio vandens lygis ties sausinimo 

is. 

 (54 priedas). 

5 2016-07-25 2016-07-25 

gamybos padalinio 

vadovas Sigitas 

Kvedaras (adresas 

nenurodytas) 

PAV ataskaitos dalyje 

ne

 (54 priedas). 

6 2016-07-25 2016-07-25 

atstovai, nariai 

Timofejus 

Aleinikovas, Rytis 

 

      -

07-18 ir 2016-07-  
   

stos ir 

 

       

nebuvo, 2016-07-25 organizuojamas susirinkimas 

4 priedas). 

7 2016-08-04 2016-08-04 

vadovas, 

susirinkimo dalyvis 

Ginutis 
 

     Teikiamos os pastabo  

1. 

5 priedas). 

2.   

nesigirti 

 

 

3. 

55 

priedas). 

8 2016-08-08 2016-08-08 

, 

Vilnius, LT-08402 

       i svarstymai  

PAV ataskaitai: 

1. 

 

- klodo zondavimo tankis 130x140 m 

(reikalavimas 100x100 m); 

- 
; 

- du
; 

- 
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(reikalavimas  tiesioginiu matavimu); 

- 
standartus. 

      

reikalavimams ir Lietuvoje naudojamiems 

nedisponuoja reikiamo patikimumo duomenimis apie 

 

 

2.  turi LGT 

 

mas 

bet 

 paimti kuo didesnius plotus dar 
pagal 

 

6 priedas). 

3. 
 

yra kasami 2,5 m gylio. Ta

nes modeliuojamas gruntinio vandens lygis ties 

netinkamai priimtas gruntinio vandens lygio kitimo 

 (56 priedas). 

 

4. Nurodoma, kad pateikt

 

5. 

. 

6. 

 

7. 
. 

8. Nurodoma, kad PAV ataskaitoje pateikti du 
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9. Nurodoma

atsainiai vertinamos Europos Bendrijos svarbos 

 

10. 
populiacijos tyrimai atlikti atmestinai, o PAV 

 

aplinkosauginius reikalavimus. 

11. Nurodoma, kad PAV ataskaitoje kalbama, kad 

 

12. Teigia

 

13.  

 

9 2016-08-29 2016-08-29 

Vilnius, LT-08402    

organizuojamu parengtos PAV ataskaitos pristatymu 

visuomenei aptiko

ataskaita.    ....Esant tokiems PAV dokumento 

-08-

 

10 2016-09-13 2016-09-13 

, 

Vilnius, LT-08402    
Nr. D1-

 

1. 

os pabaigos  

 

2. 

institucija, kuri senai neegzistuoja. Kaip 

priedas). 

3. 
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ent 10 d.d. 

tiek PAV subjektams bei atsakingai 

 

11 2016-09-13 2016-09-13 

, 

Vilnius, LT-08402    

     

2016-08-

 

 

kartoti viso PAV pr

 

    

-09-

pristatymus. 

     

 

12 2016-09-15 2016-09-15 Asociacija 

, 

juridinio asmens 

kodas: 173743358, 

 

     

telkinio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 

darbo dienos laiko pabaigos mums nepatogiu metu. 
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3 priedas). 

13 2016-09-30 2016-09-29 

, 

Vilnius, LT-08402    

     

-09-16 d. surengtame 

 dar 3 d.d. su juo 

 

susirinkimo protokolu. 

     

-08-

du  

     

(85 priedas). 

14 2016-11-08 2016-11-08 

, 

Vilnius, LT-08402    

ai kurias motyvuotas, 

s aktais arba faktin mis aplinkyb mis 

 

1. PAV ataskaitoje ir toliau planuojamo naudoti 

analizuojama..... (90 priedas). 

2. 

kuri..... (90 priedas). 

3. 

 

 

4.  

 

 

_________________ 
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Uždaroji akcin� bendrov� „J. Jonyno ecofirma“.  �mon�s kodas: 221328810. PVM mok�tojo kodas: LT213288113. 
Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8-686-31513. Telefax: /370-5/-243 77 34. El. paštas: ecofirma@ecofirma.lt  

A/s Nr.LT16 7044 0600 0102 5973, AB SEB  bankas, b.k.: 70440. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini� asmen� registre.   

LGT prie LR AM  2006-04-12 d. išduoto leidimo užsiimti žem�s gelmi� (geologiniu) tyrimu Nr.80. 

 

UAB “GJ Magma”      2016-08-10  Nr.: 16-08-04  
Vaidevu�io g. 18, 
LT-08402 Vilnius,       �:  2016-08-04  Nr.310 
LIETUVA 
 
 

D�L ROKIŠKIO RAJ. SAV. JUODYMO DURPI� TELKINIO NAUDOJIMO 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS PRISTATYMO 
SUINTERESUOTAI VISUOMENEI 
 

�vertin� UAB „GJ Magma“ steig�jo G. Juozapavi�iaus 2016-08-04 rašte Nr.310 

išsakytas pastabas UAB „J. Jonyno ecofirma“ organizuotam UAB „Legra“ užsakymu parengtos 

„Rokiškio raj. savivaldyb�s Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos“ viešinimui suinteresuotai visuomenei bei 2016-07-25 Pand�lyje organizuotam 

susirinkimui, kuriame min�ta ataskaita buvo pristatoma visuomenei, konstatuojame, kad šio 

laiško 3 ir 4 punktuose suformuluotos pastabos  yra pagr�stos bei paremtos galiojan�iais teis�s 

aktais. Skelbimas Rokiškio rajono savivaldyb�s administracijos patalpose apie organizuot� 

susirinkim� bei galimyb� visuomenei susipažinti su parengta ataskaita patalpintas nebuvo. 

 

Tod�l šiuo raštu informuojame UAB „GJ Magma“ bei jos steig�j� G. Juozapavi�i� apie 

p a k a r t o t i n �  m�s� �mon�s parengtos „Rokiškio rajono savivaldyb�s Juodymo durpi� 

telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ viešinim� suinteresuot�jai 

visuomenei bei organizuojam�  p a k a r t o t i n �   susirinkim� skirt� šios ataskaitos pristatymui 

suinteresuotai visuomenei: 

 

Informacija apie parengt� Rokiškio raj. sav. Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio 
aplinkai vertinimo ataskait� 

 

1. Planuojamos �kin�s veiklos užsakovas: UAB „Legra“, �m. k.: 173108330, Rupinsk� k. 7, 

Kazitiškio seni�nija, LT-30180 Ignalinos raj. savivaldyb�, Lietuva. Tel.: 8 682 46024. 
 

2. Planuojamos �kin�s veiklos ataskaitos reng�jas: UAB „J. Jonyno  ecofirma“, �m. k.: 221328810. 

Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 686 31513, telefax: 8 5 2437734; el. paštas: 

ecofirma@ecofirma.lt  
 

3. Planuojamos �kin�s veiklos pavadinimas: Rokiškio raj. savivaldyb�s Juodymo durpi� telkinio 

naudojimas. 
 

4. Planuojamos �kin�s veiklos vieta: Panev�žio apskr., Rokiškio raj. sav., Rokiškio kaimiškoji ir 

Pand�lio sen., Juodymo miškas. 
 

5. PAV subjektai: Panev�žio apskr. priešgaisrin� gelb�jimo valdyba, Panev�žio visuomen�s sveikatos 

centras, Rokiškio rajono savivaldyb�s administracija, Lietuvos geologijos tarnyba prie LR aplinkos 

ministerijos; atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agent�ra. Su PAV ataskaitos santrauka bus 

supažindinta Latvijos Respublikos atsakinga institucija. 
 

6. Su planuojamos �kin�s veiklos PAV ataskaita nuo 2016-08-16 d. galima susipažinti:  
6.1. UAB „J. Jonyno ecofirma“ patalpose – Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva, darbo 

metu (pirmadien� – ketvirtadien� 8
00

-17
00

 val., penktadien� 8
00

-15
45

 val., piet� pertrauka 12
00

-12
45

 

val.), tel.: 8 686
 
31513 ir 8

 
5

 
2437734;  
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Uždaroji akcin� bendrov� „J. Jonyno ecofirma“.  �mon�s kodas: 221328810. PVM mok�tojo kodas: LT213288113. 
Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8-686-31513. Telefax: /370-5/-243 77 34. El. paštas: ecofirma@ecofirma.lt  

A/s Nr.LT16 7044 0600 0102 5973, AB SEB  bankas, b.k.: 70440. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini� asmen� registre.   

LGT prie LR AM  2006-04-12 d. išduoto leidimo užsiimti žem�s gelmi� (geologiniu) tyrimu Nr.80. 

 

6.2. Pand�lio seni�nijos patalpose, Vytauto a. 9a, Pand�lys, LT-42370 Rokiškio raj. sav., Lietuva, 

darbo metu (pirmadien� – ketvirtadien� 8
00

-17
00

 val., penktadien� 8
00

-15
45

 val., piet� pertrauka 

12
00

-12
45

 val.), tel.: 8
 
458

 
79180. 

 

7. Viešas visuomen�s supažindinimas su parengta P	V PAV ataskaita: vyks 2016-08-30 d. 18
00

 

val. Pand�lio seni�nijos sal�je,  Vytauto a. 9a, Pand�lio m., Pand�lio sen., LT-42370 Rokiškio raj. 

sav., Lietuva. 
 

8. Pasi�lymai P	V PAV ataskaitos klausimais teikiami: 
8.1. iki viešo susirinkimo planuojamos �kin�s veiklos PAV dokument� reng�jui – UAB „J. Jonyno 

ecofirma“, adresu: Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva arba el. paštu: 

ecofirma@ecofirma.lt; 

8.2. pasi�lym� kopijos papildomai gali b�ti teikiamos pagal kompetencij� PAV subjektams bei 

atsakingajai institucijai. 

 

 

 

Direktorius      Jonas Jonynas 
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Uždaroji akcin� bendrov� „J. Jonyno ecofirma“.  �mon�s kodas: 221328810. PVM mok�tojo kodas: LT213288113. 
Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8-686-31513. Telefax: /370-5/-243 77 34. El. paštas: ecofirma@ecofirma.lt  

A/s Nr.LT16 7044 0600 0102 5973, AB SEB  bankas, b.k.: 70440. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini� asmen� registre.   

LGT prie LR AM  2006-04-12 d. išduoto leidimo užsiimti žem�s gelmi� (geologiniu) tyrimu Nr.80. 

 

 

AB “R�kyva”       2016-08-10  Nr.: 16-08-05  
Lingaili� g. 1, 
LT-79241 Šiauliai,       �:                 Nr.  
LIETUVA 
 
 
D�L ROKIŠKIO RAJ. SAV. JUODYMO DURPI� TELKINIO NAUDOJIMO 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS PRISTATYMO 
SUINTERESUOTAI VISUOMENEI 
 

�vertin� Juodup�s miestelio bendruomen�s m�s� �monei adrestuotame 2016-07-18 

laiške Nr.01, Juodup�s bendruomen�s atstov� T. Aleinikovo, A. Vil�insko, R. Andriuškevi�iaus 

bei A. Karinavi�iaus 2016-07-22 laiške bei UAB „GJ Magma“ steig�jo G. Juozapavi�iaus 2016-

08-04 rašte Nr.310 išsakytas pastabas UAB „J. Jonyno ecofirma“ organizuotam UAB „Legra“ 

užsakymu parengtos „Rokiškio raj. savivaldyb�s Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitos“ viešinimui suinteresuotai visuomenei bei 2016-07-25 Pand�lyje 

organizuotam susirinkimui, kuriame min�ta ataskaita buvo pristatoma visuomenei, 

konstatuojame, jog m�s� vykdytai proced�rai pateiktos pastabos yra pagr�stos bei paremtos 

galiojan�iais teis�s aktais. Skelbimas Rokiškio rajono savivaldyb�s administracijos patalpose 

apie organizuot� susirinkim� bei galimyb� visuomenei susipažinti su parengta ataskaita 

patalpintas nebuvo. 

 

Tod�l šiuo raštu informuojame AB „R�kyva“, kaip UAB „Nereta“ steig�jos vadovyb� 

bei AB „R�kyva“ gavybos padalinio vadov� Sigit� Kvedar� (2016-07-25 mums perduotose jo 

pastabose PAV ataskaitai šio asmens adresas nenurodytas, ta�iau jis pasirašo, kaip J�s� �mon�s 

darbuotojas) apie pakartotin�  m�s� �mon�s parengtos „Rokiškio rajono savivaldyb�s Juodymo 

durpi� telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ viešinim� suinteresuot�jai 

visuomenei bei organizuojam� pakartotin� susirinkim� skirt� šios ataskaitos pristatymui 

suinteresuotai visuomenei: 

 

Informacija apie parengt� Rokiškio raj. sav. Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio 
aplinkai vertinimo ataskait� 

 

1. Planuojamos �kin�s veiklos užsakovas: UAB „Legra“, �m. k.: 173108330, Rupinsk� k. 7, 

Kazitiškio seni�nija, LT-30180 Ignalinos raj. savivaldyb�, Lietuva. Tel.: 8 682 46024. 
 

2. Planuojamos �kin�s veiklos ataskaitos reng�jas: UAB „J. Jonyno  ecofirma“, �m. k.: 221328810. 

Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 686 31513, telefax: 8 5 2437734; el. paštas: 

ecofirma@ecofirma.lt  
 

3. Planuojamos �kin�s veiklos pavadinimas: Rokiškio raj. savivaldyb�s Juodymo durpi� telkinio 

naudojimas. 
 

4. Planuojamos �kin�s veiklos vieta: Panev�žio apskr., Rokiškio raj. sav., Rokiškio kaimiškoji ir 

Pand�lio sen., Juodymo miškas. 
 

5. PAV subjektai: Panev�žio apskr. priešgaisrin� gelb�jimo valdyba, Panev�žio visuomen�s sveikatos 

centras, Rokiškio rajono savivaldyb�s administracija, Lietuvos geologijos tarnyba prie LR aplinkos 
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Uždaroji akcin� bendrov� „J. Jonyno ecofirma“.  �mon�s kodas: 221328810. PVM mok�tojo kodas: LT213288113. 
Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8-686-31513. Telefax: /370-5/-243 77 34. El. paštas: ecofirma@ecofirma.lt  

A/s Nr.LT16 7044 0600 0102 5973, AB SEB  bankas, b.k.: 70440. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini� asmen� registre.   

LGT prie LR AM  2006-04-12 d. išduoto leidimo užsiimti žem�s gelmi� (geologiniu) tyrimu Nr.80. 

 

ministerijos; atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agent�ra. Su PAV ataskaitos santrauka bus 

supažindinta Latvijos Respublikos atsakinga institucija. 
 

6. Su planuojamos �kin�s veiklos PAV ataskaita nuo 2016-08-16 d. galima susipažinti:  
6.1. UAB „J. Jonyno ecofirma“ patalpose – Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva, darbo 

metu (pirmadien� – ketvirtadien� 8
00

-17
00

 val., penktadien� 8
00

-15
45

 val., piet� pertrauka 12
00

-12
45

 

val.), tel.: 8 686
 
31513 ir 8

 
5

 
2437734;  

6.2. Pand�lio seni�nijos patalpose, Vytauto a. 9a, Pand�lys, LT-42370 Rokiškio raj. sav., Lietuva, 

darbo metu (pirmadien� – ketvirtadien� 8
00

-17
00

 val., penktadien� 8
00

-15
45

 val., piet� pertrauka 

12
00

-12
45

 val.), tel.: 8
 
458

 
79180. 

 

7. Viešas visuomen�s supažindinimas su parengta P�V PAV ataskaita: vyks 2016-08-30 d. 18
00

 

val. Pand�lio seni�nijos sal�je,  Vytauto a. 9a, Pand�lio m., Pand�lio sen., LT-42370 Rokiškio raj. 

sav., Lietuva. 
 

8. Pasi�lymai P�V PAV ataskaitos klausimais teikiami: 
8.1. iki viešo susirinkimo planuojamos �kin�s veiklos PAV dokument� reng�jui – UAB „J. Jonyno 

ecofirma“, adresu: Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva arba el. paštu: 

ecofirma@ecofirma.lt; 

8.2. pasi�lym� kopijos papildomai gali b�ti teikiamos pagal kompetencij� PAV subjektams bei 

atsakingajai institucijai. 
 

  

 

 

Direktorius      Jonas Jonynas 
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Uždaroji akcin� bendrov� „J. Jonyno ecofirma“.  �mon�s kodas: 221328810. PVM mok�tojo kodas: LT213288113. 
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LGT prie LR AM  2006-04-12 d. išduoto leidimo užsiimti žem�s gelmi� (geologiniu) tyrimu Nr.80. 

 

 

Asociacija Juodup�s miestelio bendruomen�  2016-08-10  Nr.: 16-08-06  
Pergal�s g. 4A, 
LT-42466 Juodup�,       �:  2016-07-21  Nr. 01  
Rokiškio rajono savivaldyb�,         2016-07-22  be Nr. 
LIETUVA            2016-07-25   br Nr. 
 
 
D�L ROKIŠKIO RAJ. SAV. JUODYMO DURPI� TELKINIO NAUDOJIMO 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS PRISTATYMO 
SUINTERESUOTAI VISUOMENEI 

 

Naujai �vertin� Juodup�s miestelio bendruomen�s m�s� �monei adrestuotuose 2016-07-

18 laiške Nr.01, Juodup�s bendruomen�s atstov� T. Aleinikovo, A. Vil�insko, R. 

Andriuškevi�iaus bei A. Karinavi�iaus 2016-07-22 laiške (be Nr.), Juodup�s bendruomen�s 

atstov� A. Vil�insko, T. Aleinikovo, R. Andriuškevi�iaus 2016-07-25 laiške (be Nr.) ir UAB „GJ 

Magma“ steig�jo G. Juozapavi�iaus 2016-08-04 rašte Nr.310 išsakytas pastabas UAB „J. Jonyno 

ecofirma“ organizuotam UAB „Legra“ užsakymu parengtos „Rokiškio raj. savivaldyb�s 

Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ viešinimui 

suinteresuotai visuomenei bei 2016-07-25 Pand�lyje organizuotam susirinkimui, kuriame min�ta 

ataskaita buvo pristatoma visuomenei, konstatuojame, jog J�s� m�s� vykdytai proced�rai 

pateiktos pastabos yra pagr�stos bei paremtos galiojan�iais teis�s aktais. Skelbimas Rokiškio 

rajono savivaldyb�s administracijos patalpose apie organizuot� susirinkim� bei galimyb� 

visuomenei susipažinti su parengta ataskaita patalpintas nebuvo. 

 

Tod�l šiuo raštu informuojame Juodup�s miestelio bendruomen� apie pakartotin�  m�s� 

�mon�s parengtos „Rokiškio rajono savivaldyb�s Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitos“ viešinim� suinteresuot�jai visuomenei bei organizuojam�  

pakartotin� susirinkim� skirt� šios ataskaitos pristatymui ja besidomin�iai visuomenei: 

 

Informacija apie parengt� Rokiškio raj. sav. Juodymo durpi� telkinio naudojimo poveikio 
aplinkai vertinimo ataskait� 

 

1. Planuojamos �kin�s veiklos užsakovas: UAB „Legra“, �m. k.: 173108330, Rupinsk� k. 7, 

Kazitiškio seni�nija, LT-30180 Ignalinos raj. savivaldyb�, Lietuva. Tel.: 8 682 46024. 
 

2. Planuojamos �kin�s veiklos ataskaitos reng�jas: UAB „J. Jonyno  ecofirma“, �m. k.: 221328810. 

Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 686 31513, telefax: 8 5 2437734; el. paštas: 

ecofirma@ecofirma.lt  
 

3. Planuojamos �kin�s veiklos pavadinimas: Rokiškio raj. savivaldyb�s Juodymo durpi� telkinio 

naudojimas. 
 

4. Planuojamos �kin�s veiklos vieta: Panev�žio apskr., Rokiškio raj. sav., Rokiškio kaimiškoji ir 

Pand�lio sen., Juodymo miškas. 
 

5. PAV subjektai: Panev�žio apskr. priešgaisrin� gelb�jimo valdyba, Panev�žio visuomen�s sveikatos 

centras, Rokiškio rajono savivaldyb�s administracija, Lietuvos geologijos tarnyba prie LR aplinkos 
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Uždaroji akcin� bendrov� „J. Jonyno ecofirma“.  �mon�s kodas: 221328810. PVM mok�tojo kodas: LT213288113. 
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ministerijos; atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agent�ra. Su PAV ataskaitos santrauka bus 

supažindinta Latvijos Respublikos atsakinga institucija. 
 

6. Su planuojamos �kin�s veiklos PAV ataskaita nuo 2016-08-16 d. galima susipažinti:  
6.1. UAB „J. Jonyno ecofirma“ patalpose – Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva, darbo 

metu (pirmadien� – ketvirtadien� 8
00

-17
00

 val., penktadien� 8
00

-15
45

 val., piet� pertrauka 12
00

-12
45

 

val.), tel.: 8 686
 
31513 ir 8

 
5

 
2437734;  

6.2. Pand�lio seni�nijos patalpose, Vytauto a. 9a, Pand�lys, LT-42370 Rokiškio raj. sav., Lietuva, 

darbo metu (pirmadien� – ketvirtadien� 8
00

-17
00

 val., penktadien� 8
00

-15
45

 val., piet� pertrauka 

12
00

-12
45

 val.), tel.: 8
 
458

 
79180. 

 

7. Viešas visuomen�s supažindinimas su parengta P�V PAV ataskaita: vyks 2016-08-30 d. 18
00

 

val. Pand�lio seni�nijos sal�je,  Vytauto a. 9a, Pand�lio m., Pand�lio sen., LT-42370 Rokiškio raj. 

sav., Lietuva. 
 

8. Pasi�lymai P�V PAV ataskaitos klausimais teikiami: 
8.1. iki viešo susirinkimo planuojamos �kin�s veiklos PAV dokument� reng�jui – UAB „J. Jonyno 

ecofirma“, adresu: Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva arba el. paštu: 

ecofirma@ecofirma.lt; 

8.2. pasi�lym� kopijos papildomai gali b�ti teikiamos pagal kompetencij� PAV subjektams bei 

atsakingajai institucijai. 
 

  

 

 

Direktorius      Jonas Jonynas 
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