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

 
LGT prie LR AM  2006-04- mu Nr.80. 

 

GJ Magma         2016-12-12  Nr. 16-12-03 

g. 18, 

LT-08402 Vilnius       2016-11-08  Nr. 436 

 
 

     2016-11-23  Nr. (28.1)-A4-11730 

Poveikio aplinkai vertinimo departamentas 

-09311 Vilnius 

: aaa@aaa.am.lt 
 

 

 

SAV  IO NAUDOJIMO POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAITAI 
 

 

 s pastabas nio 

naudojimo PAV ataskaitai: 

1. 

ojamos veiklos poveikio aplinkai 

 

2. 
blogiausios 

jautriausiai ngtuose gavybos 

 

sausinimo 

  

3.  ataskaitos redakcijoje, kuri 

 

50 m iki jo. 

4. Teisingai pastebima, kad nuolydis  pakankamas. Kad n  

y

 tai patvirtinanti informacija pateikiama PAV 

ataskaitoje. 

 

vyr. geologas-proj. vadovas      Valdas St  
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini� asmen� registre.   
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Nacionalinio visuomen�s sveikatos centro   2016-11-23 Nr.: 16-11-12 
prie Lietuvos Respublikos Sveikatos  
apsaugos ministerijos                      �: 2016-11-10    Nr.2.5-1589(20.8.4.5.11) 
Panev�žio departamentas 
 

Respublikos g. 13,      
LT- 35185 Panev�žys,   
LIETUVA 
 

Originalas paštu siun�iamas nebus 
 
D�L ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYB�S JUODYMO DURPI� TELKINIO 
NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS DERINIMO 
 
 

Atsakydami � NVSC Panev�žio departamento pastabas d�l Juodymo durpi� telkinio 
naudojimo poveikio aplinkai vertinimo, informuojame, kad: 

1. Triukšmo sklaidos skai�iavimai atlikti 1,5 ± 0,1 m aukštyje, kai vertinamoje teritorijoje 
vyrauja mažaaukšt� statyba, kaip nurodo standarto ISO 9613 – 2:1996 „Akustika. Garso 
sklindan�io atviroje aplinkoje silpn�jimas“ – 2 dalis: „Bendroji skai�iavimo metodika“ 
(„Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors“ – Part 2: „General 
method of calculation“). Aplinkos oro teršal� ir triukšmo sklaidos vertinimo ataskaitos (8 
PAV ataskaitos priedas) 2.1 skyriaus „Triukšmo vertinimo metodika“, 19 psl., 6 
pastraipoje ištaisyta technin� klaida – ištaisytas skai�iavimo aukštis 1,5 m (vietoje 
anks�iau nurodyt� 4 m.). Taip pat ši klaida ištaisyta ir PAV ataskaitos I tomo 4.9.1.1 
skyriuje 128 psl.   

2. Visa PAV ataskaitoje nurodyta technika buvo vertinta kaip galinti dirbti vienu metu 
atskirais P�V �gyvendinimo etapais. Atliekant triukšmo bei oro taršos vertinim� buvo 
priimta, kad visa nurodyta technika dirba vienu metu. Aplinkos oro teršal� ir triukšmo 
sklaidos vertinimo ataskaitos (8 PAV ataskaitos priedas) 2.2 skyriuje 20 psl. patikslinta, 
kad atskirais P�V �gyvendinimo etapais �vardinta technika dirba vienu metu.  

3. Aplinkos oro teršal� ir triukšmo sklaidos vertinimo ataskaita (8 PAV ataskaitos priedas) 
priedas) papildyta tr�kstama informacija apie produkcijos transportavimo maršrut� esam� 
ir prognozuojam� vidutinio eismo intensyvum�: 2.2 skyrius 2 lentel� papildyta esamais 
autotransporto srautais kelyje Nr. 3647 bei kituose vietin�s reikšm�s keliuose, kuriais 
sunkusis transportas gal�t� važiuoti vienu iš 5 pasirinktu maršrut�, priklausomai nuo 
pasirinktos durpi� paruošimo ir fasavimo cecho vietos. Taip pat šia informacija 
papildytas ir PAV ataskaitos I tomo 4.9.1.1 skyrius. 

4. PAV ataskaitoje, atliekant triukšmo sklaidos skai�iavimus buvo naudoti perspektyviniai 
autotransporto srautai, kurie ap�m� ir P�V numatomus srautus visoms 5 nagrin�jamoms 
durpi� transportavimo keli� alternatyvoms. Aplinkos oro teršal� ir triukšmo sklaidos 
vertinimo ataskaitos (8 PAV ataskaitos priedas) 2.2 skyriaus 21 psl. yra nurodytas su 
P�V susij�s eismo intensyvumas: kiekvienas iš keturi� durpes vežan�i� traktori� atliks 
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po 11 reis� per vien� darbo dien� (6-22 h). Tai reiškia, kad viso per dien� traktoriai 
pravažiuos 88 kartus � abi puses. Šios ataskaitos 21-22 puslapiuose tiksliau apibr�žti 
triukšmo sklaidos skai�iavimuose naudoti eismo intensyvumo duomenys. Šio skyriaus 2 
lentel� papildyta apibendrintais esamo, perspektyvinio ir perspektyvinio, �skaitant P�V 
autotransporto srautus, eismo intensyvumo duomenimis. 

 
Lietuvos Respublikos aktual�s teis�s aktai nereikalauja vertinti esamo autotransporto 

�takojamo triukšmo lygio, juo labiau, kad iki šiol P�V nebuvo vykdoma ir nagrin�jami keliai jai 
nebuvo naudojami. Šie skai�iavimai niekaip neapibr�žt� planuojamos �kin�s veiklos poveikio 
aplinkos kokybei, t.y. b�t� pertekliniai. Juo labiau, kad suskai�iuotas perspektyvinis, �skaitant ir 
P�V �tak�, triukšmo lygis, visoje trasoje neviršija nustatyt� ribini� dydži�. 

Priede pridedame Aplinkos oro teršal� ir triukšmo sklaidos vertinimo ataskaitos teksto 
skaitmenin� versij� .pdf formatu. 

 

 

Projekto vadovas – vyr. geologas      Valdas Stankevi�ius 
 
 
 
UAB „DGE Baltic soil and environment“ 
direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai     Dana Bagdonavi�ien� 

 
 
 
 
 
 
 
 
Priedas: 

1. Juodymo durpi� telkinys Juodymai, Rokiškio kaimiškoji ir Pand�lio sen., Rokiškio r. sav. Aplinkos oro 
teršal� ir triukšmo sklaidos vertinimo ataskaita; ataskaitos teksto skaitmenin� versija .pdf formatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dana Bagdonavi�ien� – tel.: 8699-81281, el. paštas: daba@dge.lt 
 
Valdas Stankevi�ius – tel.:  8-618-62270, el. paštas: valdas.s@ecofirma.lt  
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Panev�žio apskrities priešgaisrin�   2016-11-23 d.   Nr. 16-11-13 

gelb�jimo valdyba 

Ramygalos g. 14     �: 2016-11-23 d. Nr. V4-1512 

LT-36231, Panev�žys LIETUVA 
 

Originalas nebus siun�iamas 
 
D�L ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYB�S JUODYMO DURPI� TELKINIO NAUDOJIMO 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS DERINIMO 

 
 
J�s� 2016-11-23 d. rašte keliami klausimai bus detaliai išanalizuoti ir numatyti konkret�s 

sprendiniai kitame (po PAV sekan�iame) durpi� telkinio �sisavinimo projektini� darb� etape. Tai 
bus apibr�žta Žem�s gelmi� naudojimo specialiajame plane. Specialaus žem�s gelmi� plano 
parengimui bus kreiptasi � Panev�žio priešgaisrin� gelb�jimo valdyb	 projektavimo s	lyg� 
gavimui. Panev�žio priešgaisrin� gelb�jimo valdyba, išdavusi projektavimo s	lygas, dalyvaus ir 
parengto specialaus plano vertinime bei derinime. Parengto ir suderinto specialaus plano 
projektiniai sprendiniai bus realizuoti Juodymo telkinio durpi� gavybos lauk� �sisavinimo darb� 
metu. Jums pateiktoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje J�s kaip tik ir pasigedote 
projektini� konkre�i� priešgaisrini� priemoni� sprendini�, kurie poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaita n�ra realizuojami. 

Poveikio aplinkai vertinimo �statymo 4 straipsnyje yra apibr�žti sekantys poveikio 
aplinkai vertinimo tikslai: 

1) nustatyti, apib�dinti ir �vertinti galim	 tiesiogin� ir netiesiogin� planuojamos �kin�s 
veiklos poveik� visuomen�s sveikatai, gyv�nijai ir augalijai, dirvožemiui, žem�s paviršiui ir jos 
gelm�ms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei �vairovei, socialinei ekonominei 
aplinkai ir materialin�ms vertyb�ms, nekilnojamosioms kult�ros vertyb�ms bei ši� aplinkos 
komponent� tarpusavio s	veikai; 

2) sumažinti planuojamos �kin�s veiklos neigiam	 poveik� visuomen�s sveikatai ir 
kitiems šio straipsnio 1 punkte išvardytiems aplinkos komponentams arba šio poveikio išvengti; 

3) nustatyti, ar planuojama �kin� veikla, �vertinus jos pob�d� ir poveik� aplinkai, leistina 
pasirinktoje vietoje. 

PAV �statyme apibr�žti planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso 
tikslai n�ra konkre�i� durpi� telkinio naudojimo sprendini� parengimas. J�s� 2016-11-23 d. rašte 
keliami klausimai yra apibr�žti “Bendrosiose gaisrin�s saugos taisykl�se”, Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 794 patvirtintuose “Gaisro atžvilgiu pavojing� 
objekt�, kuri� savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinius gelb�jimo 
padalinius (žinybines priešgaisrines paj�gas), kriterijuose”, kurie privalomi durpi� telkinius 
eksploatuojan�ioms �mon�ms rengiant priešgaisrin�s saugos dokumentacij	 ir �gyvendinant 
dokumentacijoje numatytas priešgaisrines priemones. Pamin�t� normatyvini� dokument� 
nuostatos n�ra nagrin�jamos PAV ataskaitoje, bet šiais normatyviniais dokumentais remiamasi 
Jums pateiktos derinimui poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 8 skyriuje. Žemiau pateikiame 
informacij	 J�s� 2016-11-23 d. rašte Nr. V4-1512 �vardijamais klausimais. 

1. Planuojama, kad bus eksploatuojami durpi� gavybos laukai, kuri� plotas bus ne 
didesnis kaip 200 ha. PAV ataskaitoje pagal „Bendr� gaisrin�s saugos taisykli�“ 10 
priedo reikalavimus �vardijama kiek ir kokios gaisro gesinimo �rangos bus durpi� 
gavybos vietoje (PAV ataskaitos 8 skyrius, 154 psl.). 
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2. Eksploatuojamame durpyne gaisrams kilti palankiu metu �mon�s vadovo �sakymu 
skiriamas asmuo, atsakingas už durpi� �mon�s darbuotoj� veiksm�, kilus gaisrui, 
koordinavim	. Jums pateiktoje PAV ataskaitoje �vardinti konkret� asmen� n�ra 
galimyb�s, nes reali� darbuotoj� dar n�ra. 

3. PAV ataskaitos 8 skyriuje minima, kad „Durpyne bus parengta ir su artimiausiu 
valstybin�s priešgaisrin�s gelb�jimo tarnybos padaliniu suderinta bei �mon�s vadovo 
patvirtinta durpi� sand�liavimo schema, pagal kuri	 durpyn� gaisrams gesinti 
pritaikytai technikai bus užtikrinta galimyb� privažiuoti prie durpi� sand�liavimo 
viet� ir efektyviai atlikti gesinimo darbus“. Konkret�s gaisrin�s saugos veiksmai bus 
�vardinti �mon�s priešgaisrin�s saugos dokumentacijoje kai �mon� jau tur�s leidim	 
naudoti durpi� telkinio išteklius – šios dokumentacijos rengimas n�ra PAV proceso 
sudedamoji dalis. Preliminariai vertinant privažiavimo prie durpi� gavybos lauk� 
keliai pateikti ataskaitos 13, 14 ir 26 prieduose. Konkret�s sprendiniai bus �vardinti 
telkinio žem�s gelmi� naudojimo specialiojo plano rengimo metu. 

4. Priemon�s, naudojamos apsaugai nuo savaiminio užsidegimo, �vardijamos PAV 
ataskaitos 8 skyriaus (154 psl.). Šios priemon�s – neatskiriama planuojamos �kin�s 
veiklos gaisrin�s saugos profilaktini� priemoni� sistemos dalis. 

5. Pagal Latvijos Respublikos atstov� pageidavim	 pagal valstybin� sien	 paliekama 
nejudinama 50 m plo�io juosta. Šioje juostoje nevykdomi durpi� gavybos darbai, 
jokie sand�liavimo darbai, nekasami sausinimo sistemos grioviai. PAV ataskaitoje 50 
m plo�io juosta ne�vardijama priešgaisrine juosta (14, 26 priedai). 

6. Steigti žinybines priešgaisrines paj�gas planuojamos �kin�s veiklos vietoje �pareigoja 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 794 patvirtinti 
“Gaisro atžvilgiu pavojing� objekt�, kuri� savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga 
steigti priešgaisrinius gelb�jimo padalinius (žinybines priešgaisrines paj�gas), 
kriterijai”. Ši informacija nurodyta PAV ataskaitos 8 skyriuje (155 psl.). 

7. Prieš pradedant darbus Juodymo telkinyje, telkinio naudotojas raštu kreipsis � 
Priešgaisrin�s apsaugos ir gelb�jimo departament	 prie Vidaus reikal� ministerijos 
pateikdamas steigiamo priešgaisrinio gelb�jimo padalinio sud�ties ir techninio 
apr�pinimo projekt	 derinimui – projekte bus detalizuota žinybinio priešgaisrin�s 
saugos padalinio sud�tis ir techninis apr�pinimas (PAV ataskaitos 155 psl.). 
Konkre�ios apimtys bus numatytos �mon�s projektin�je gaisrin�s saugos 
dokumentacijoje ir kai �mon� jau tur�s teis� naudoti durpi� telkin�. Pageidavimas tai 
detalizuoti PAV ataskaitoje – priešlaikinis. Ta�iau, vienareikšmiškai garantuojame, tai 
savo laiku bus atlikta. 

Prašome �vertinti pateiktus paaiškinimus bei pateikti išvad	 d�l PAV ataskaitoje 
aprašomos planuojamos �kin�s veiklos galimybi� Juodymo durpi� telkinyje. 
 
 
 

Projekto vadovas-geologas      Valdas Stankevi�ius 
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IŠRAŠAS

IŠ SAUGOM#  R# ŠI#  INFORMACIN# S SISTEMOS

Nr. SRIS-2016-11399160

2016-11-03 16:02:05

Išraš!  užsakiusio asmens duomenys:

D# MESIO! Išraše esan# ius duomenis, kuriuose yra tikslios saugom#  gyv# n# , augal#  ir gyv# n#  r# ši#  radavie# i#  ar augavie# i#
koordinat# s, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti j#  kitiems asmenims, jei tai gal# t#  sukelti gr# sm#  saugom#  r# ši#
išlikimui.

Vardas

Pavard!

Pareigos

Asmens kodas / !mon! s kodas

Prašymo numeris

Prašymo data

Adresas

El. paštas

Telefonas

Išrašo gavimo tikslas

Tomas

Tuka# iauskas

Vyr. specialistas

SRIS-2016-11399160

2016-11-03

Jakšto g. 4, Vilnius

tomas.tukaciauskas@am.lt

8 706 63551

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105 e-paštas: info@am.lt

tel.: +370 5 2663661, faks.: +370 5 2663663

Išrašo suformavimo data:

PAV proced# roms. V. Stankevi# iaus
prašymu (UAB "J. Jonyno ecofirma")

251/

Kituose puslapiuose pateikiami detal! s prašytoje teritorijoje aptinkam!  saugom!  r! ši!  radavie! i!  ar augavie! i!  bei j!
steb! jim!  duomenys:

Prašyta teritorija:

Prašytos r! šys:

Laisvai pažym# ta teritorija

Visos r# šys

2016-11-03Išraše pateikiama situacija iki:
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Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

1. RAD-CICNIG003650 (Juodasis gandras)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-CICNIG003650Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Juodasis gandras

Ciconia nigra

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-28 Stabili suaug# s individas lizdas, ola ir pan.

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586052,09 6224169,50]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2/
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Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

2. RAD-TETURO083201 (Kurtinys)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-TETURO083201Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Kurtinys

Tetrao urogalus

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-04-13 Pirmas steb# jimas [n# ra duomen# ] išmatos

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586938,33 6225169,20]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 3/
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Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

3. RAD-TETURO083202 (Kurtinys)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-TETURO083202Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Kurtinys

Tetrao urogalus

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-04-13 Pirmas steb# jimas [n# ra duomen# ] išmatos

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586907,00 6225367,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 4/
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Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

4. RAD-TETURO083203 (Kurtinys)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-TETURO083203Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Kurtinys

Tetrao urogalus

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-08-23 Pirmas steb# jimas jaunas, nesubrend# s individas [n# ra duomen# ]

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586253,00 6225258,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 5/

606



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

5. RAD-TETURO083204 (Kurtinys)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-TETURO083204Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Kurtinys

Tetrao urogalus

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-08-23 Pirmas steb# jimas jaunas, nesubrend# s individas kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586306,00 6225264,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 6/
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Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

6. RAD-TETURO083205 (Kurtinys)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-TETURO083205Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Kurtinys

Tetrao urogalus

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-08-23 Pirmas steb# jimas jaunas, nesubrend# s individas [n# ra duomen# ]

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586571,00 6224425,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 7/
608



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

7. RAD-STRALU069900 (Namin!  pel! da)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-STRALU069900Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Namin#  pel# da

Strix aluco

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2015-07-15 Pirmas steb# jimas steb# ti veiklos požymiai išvamos (atrajos)

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [585940,00 6225347,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 8/
609



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

8. RAD-STRALU069898 (Namin!  pel! da)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-STRALU069898Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Namin#  pel# da

Strix aluco

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2015-08-29 Pirmas steb# jimas jaunas, nesubrend# s individas kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586244,00 6224483,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 9/
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Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

9. RAD-STRALU069899 (Namin!  pel! da)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-STRALU069899Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Namin#  pel# da

Strix aluco

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2015-08-29 Pirmas steb# jimas suaug# s individas kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586573,00 6223909,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 10/
611



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

10. RAD-OENJUT039084 (Pelkinis satyras)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-OENJUT039084Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Pelkinis satyras

Oeneis jutta

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2011-06-03 [n# ra duomen# ] suaug# s individas [n# ra duomen# ]

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [587338,50 6224519,48]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 11/

612



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

11. RAD-PICCAN083213 (Pilkoji meleta)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-PICCAN083213Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Pilkoji meleta

Picus canus

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-08-23 Pirmas steb# jimas [n# ra duomen# ] kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [585622,00 6225324,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 12/
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Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

12. RAD-PICCAN083214 (Pilkoji meleta)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-PICCAN083214Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Pilkoji meleta

Picus canus

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-08-23 Pirmas steb# jimas [n# ra duomen# ] kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [587508,00 6224453,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 13/
614



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

13. AUG-NECPEN038496 (Plunksnin!  pliusn! )

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

AUG-NECPEN038496Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Plunksnin#  pliusn#

Neckera pennata

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2013-09-17 Pirmas steb# jimas daigas/vegetuojantis augalas [n# ra duomen# ]

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586400,57 6224036,57]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 14/
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Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

14. RAD-MELDIA039027 (Tamsioji šaškyt! )

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-MELDIA039027Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Tamsioji šaškyt#

Melitaea diamina

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2011-06-03 Pirmas steb# jimas suaug# s individas [n# ra duomen# ]

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [588117,82 6224408,61]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 15/
616



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

15. RAD-TETTET083206 (Tetervinas)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-TETTET083206Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Tetervinas

Tetrao tetrix

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-04-13 Pirmas steb# jimas suaug# s individas išmatos

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586928,00 6225555,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 16/
617



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

16. RAD-TETTET083207 (Tetervinas)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-TETTET083207Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Tetervinas

Tetrao tetrix

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-04-13 Pirmas steb# jimas suaug# s individas išmatos

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586470,00 6225470,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 17/
618



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

17. RAD-TETTET083208 (Tetervinas)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-TETTET083208Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Tetervinas

Tetrao tetrix

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-04-13 Pirmas steb# jimas suaug# s individas išmatos

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [585973,00 6225192,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 18/

619



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

18. RAD-TETTET083209 (Tetervinas)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-TETTET083209Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Tetervinas

Tetrao tetrix

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-04-13 Pirmas steb# jimas suaug# s individas steb# tas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586393,00 6224756,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 19/
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Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

19. RAD-TETTET083211 (Tetervinas)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-TETTET083211Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Tetervinas

Tetrao tetrix

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-08-23 Pirmas steb# jimas suaug# s individas kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [587171,00 6224481,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20/

621



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

20. RAD-TETTET083210 (Tetervinas)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-TETTET083210Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Tetervinas

Tetrao tetrix

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-08-23 Pirmas steb# jimas suaug# s individas kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586782,00 6224359,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 21/
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Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

21. RAD-TETTET083212 (Tetervinas)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-TETTET083212Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Tetervinas

Tetrao tetrix

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2016-08-23 Pirmas steb# jimas suaug# s individas steb# tas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [586772,00 6224375,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 22/

623



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

22. RAD-GLAPAS069897 (Žvirblin!  pel! da)

Radaviet! s/augaviet! s duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s žem! lapis:

RAD-GLAPAS069897Radaviet! s/augaviet! s kodas

R! šis (lietuviškas pavadinimas)

R! šis (lotyniškas pavadinimas)

Žvirblin#  pel# da

Glaucidium paserinum

Steb! jimo data Radaviet! s b! sena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2015-08-29 Pirmas steb# jimas suaug# s individas kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)

Radaviet! s/augaviet! s steb! jim!  duomenys:

Radaviet! s/augaviet! s koordinat! s:

Taškas [585855,00 6224145,00]

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 23/

624



Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija:

Prašytos r! šys:

Laisvai pažym# ta teritorija

Visos r# šys

Teritorijoje aptinkam!  prašyt!  saugom!  r! ši!  radavie! i!  ir augavie! i!  apžvalginis žem! lapis:

Išraše pateikiam!  teritorijoje aptinkam!  prašyt!  saugom!  r! ši!  radavie! i!  ir augavie! i!  s! rašas:

Eil. nr. R! šis (lietuviškas pavadinimas) R! šis (lotyniškas pavadinimas) Radaviet! s kodas
Paskutinio

steb! jimo data

1. Juodasis gandras Ciconia nigra RAD-CICNIG003650 2010-05-28

2. Kurtinys Tetrao urogalus RAD-TETURO083201 2016-04-13

3. Kurtinys Tetrao urogalus RAD-TETURO083202 2016-04-13

4. Kurtinys Tetrao urogalus RAD-TETURO083203 2016-08-23

5. Kurtinys Tetrao urogalus RAD-TETURO083204 2016-08-23

6. Kurtinys Tetrao urogalus RAD-TETURO083205 2016-08-23

7. Namin#  pel# da Strix aluco RAD-STRALU069900 2015-07-15

8. Namin#  pel# da Strix aluco RAD-STRALU069898 2015-08-29

9. Namin#  pel# da Strix aluco RAD-STRALU069899 2015-08-29

10. Pelkinis satyras Oeneis jutta RAD-OENJUT039084 2011-06-03

11. Pilkoji meleta Picus canus RAD-PICCAN083213 2016-08-23

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 24/
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Išrašas iš Saugom#  r# ši#  informacin# s sistemos
Nr. SRIS-2016-11399160

Užsak# : Tomas Tuka# iauskas

Eil. nr. R! šis (lietuviškas pavadinimas) R! šis (lotyniškas pavadinimas) Radaviet! s kodas
Paskutinio

steb! jimo data

12. Pilkoji meleta Picus canus RAD-PICCAN083214 2016-08-23

13. Plunksnin#  pliusn# Neckera pennata AUG-NECPEN038496 2013-09-17

14. Tamsioji šaškyt# Melitaea diamina RAD-MELDIA039027 2011-06-03

15. Tetervinas Tetrao tetrix RAD-TETTET083206 2016-04-13

16. Tetervinas Tetrao tetrix RAD-TETTET083207 2016-04-13

17. Tetervinas Tetrao tetrix RAD-TETTET083208 2016-04-13

18. Tetervinas Tetrao tetrix RAD-TETTET083209 2016-04-13

19. Tetervinas Tetrao tetrix RAD-TETTET083211 2016-08-23

20. Tetervinas Tetrao tetrix RAD-TETTET083210 2016-08-23

21. Tetervinas Tetrao tetrix RAD-TETTET083212 2016-08-23

22. Žvirblin#  pel# da Glaucidium paserinum RAD-GLAPAS069897 2015-08-29

25Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 25/
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