
INFORMACIJA APIE GAUTĄ KLOVAINIŲ DOLOMITO 

PRAPLEČIAMOS PLOTO ĮSISAVINIMO PLANUOJAMOS VEIKLOS 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ 

 
2015-11-13 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Renata Avlasaitė, tel. 8 706 620178, Tatjana Dunkauskienė, tel. 8 706 68 047. 
 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 

AB „Klovainių skalda“, Klovainiai, Pakruojo raj., LT -83004, tel. 8 (421) 44 574, faks. 8 (421) 44 

540, el.paštas – gediminas@skalda.lt, klovskalda@is.lt. Įmonės kodas 167901031. Internetinės 

svetainės adresas – www.sakalda.lt. Atsakingas asmuo – direktorius Vitolis Urmonas. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 

UAB <<GJ Magma>>, Vaidevučio g. 18, LT-08402, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 

121428749, leidimo tirti ţemės gelmes Nr. 82, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, el. paštas – 

gjmagma@gmail.com. Atsakingi asmenys: įmonės steigėjas, g.m.dr. G. Juozapavičius ir inţinierius 

–ekologas, mag. E. Grencius. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 

Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimas. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) 

Pakruojo raj, Klovainių sen., Berţinių k., Getautų k., Rozalimo seniūnijos Moniūnų k.,  

Rokokonių k. 
 

Atsakinga institucija 

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 

62 000. 

 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 

1. Kultūros paveldo departamento prie KM Šiaulių teritorinis padalinys, raštu 2015-05-07 d. Nr. 

(9.38.-Š)2Š-251“Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ 

pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programai. 

2. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2015-04-29 d. raštu Nr. S1-538 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ “ pritarė PAV programai. 

Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2015-10-12 d. raštu  Nr. S1-1343 pritarė 

PUV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

3. Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2015-05-07 d. raštu  Nr. S-1187(18.1) „ Dėl 

Pakruojo rajono Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai.  

4. Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2015-10-27 d. raštu  Nr. S-2954 (19.1) pritarė PUV 

ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

5. Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2015-05-14 d. raštu Nr. S-2091 (9.10.7-P) „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2015-10-28 d. raštu Nr. PAVA-1(9.10.7-P) pritarė PUV 

ataskaitai. 

6. Aplinkos apsaugos agentūra2015-06-03 d. raštu  Nr. (15.9)-A4-6153 „Dėl Klovainių dolomito 

telkinio ploto įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos 

tvirtinimo“ tvirtino PAV programą. 



 

Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Klovainių seniūnijos skelbimų 

lentoje (2015-04-03 d.), Rozalimo seniūnijos skelbimų lentoje (2015-04-03 d.), laikraštyje 

„Lietuvos ţinios“ 2015-04-04 d. Nr. 65 (14028), laikraštyje ,,Auksinė varpa“ 2015-04-04 d. Nr. 27 

(8292), Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (2015-06-30). 

 

Informacija apie visuomenės viešą supaţindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama: 

Klovainių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-09-04 d.), Rozalimo seniūnijos skelbimų lentoje 

(2015-09-04 d.), laikraštyje „Lietuvos ţinios“ 2015-09-08 d. Nr. 173 (14136), laikraštyje ,,Auksinė 

varpa“ 2015-09-09 d. Nr. 71 (8336). 
Susirinkimai su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2015-09-26 d. 1100 val. Klovainių seniūnijos 

patalpose, adresu Ţalioji g. 19, Klovainių mstl. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo ir 

planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus, visuomenės atstovai.  

 

Prašymų teikimo terminas 

Iki 2015 m. lapkričio 30 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

apsaugos agentūrą ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos klausimais. 


