
Informacija apie gautą UAB ,,Eurochema“ planuojamos ūkinės veiklos – išankstinio paruošimo 

baro modernizavimas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą  

2018-08-10 Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos 

prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyrius, Tatjana Dunkauskienė, tel. 8 706 68 086. 

 

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

UAB „Eurochema“, Kalvų g. 6-1, Riešės k., LT-14266 Vilniaus r. sav., tel. 8 686 3 76 57, 

faks. -, el. p. arunas@euchema.eu 

 

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

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  

UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, tel. 8 5 234 18 80, faks. 8 5 205 

05 07, el. p. info@avcon.lt 

            

           Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 

Išankstinio paruošimo baro modernizavimas 

 

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

Kauno apskr., Jonavos r. sav., Jonavos miesto sen., Jonava, Ruklos g. 14B 

 

Atsakinga institucija  

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 

tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt 

 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 

1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas 2016-08-29 raštu Nr. 2.2-2358 (17.8.3. 2.11) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo 

programos“ pritarė PAV programai. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas 2018-08-07 raštu Nr. (2-11 14.3.3 E)2-33887 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos“ pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) 

galimybėms, nes numatyti sprendiniai atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 

2. Jonavos rajono savivaldybės administracija 2016-08-26 raštu Nr.6B-22-3196 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ pateikė išvadą, kad 

derina PAV programą. 

Jonavos rajono savivaldybės administracija 2018-01-18 raštu Nr. 6B-22-268 „Dėl poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ pateikė išvadą, kad derina PAV ataskaitą ir planuojamai 

ūkinei veiklai neprieštarauja. 

           3. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-08-19 raštu Nr. 13-1028 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvadą, kad pritaria PAV programai ir planuojamai 

ūkinei veiklai. 

          Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

2018-01-15 raštu Nr. 13J-3 „Dėl UAB „Eurochema“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pateikė 

išvadą, kad pritaria PAV ataskaitai. 

         4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 2016-08-29 raštu 

Nr. (1.29.-K)2K-979 „Dėl UAB „Eurochema“ PAV programos“ pateikė išvadą, kad neprieštarauja 

PAV programai. 



           Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 2018-08- raštu Nr. 

(1.29.-K)2K-80 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos, numatytos vykdyti Ruklos g. 14B, Jonavos m. 

„Išankstinio paruošimo baro modernizavimo“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pateikė išvadą, 

kad neprieštarauja PAV ataskaitai, kadangi artimiausioje aplinkoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, 

kultūros paveldo objektų ar jų apsaugos zonų nėra. 

           5. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-09-14 raštu Nr. (28.1)-A4-9238 „Dėl UAB „Eurochema“  

planuojamos ūkinės veiklos – išankstinio paruošimo baro modernizavimas, poveikio aplinkai 

vertinimo programos tvirtinimo“ PAV programą patvirtino. 

 

           Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos skelbimų lentoje (2016-08-12), Jonavos rajono savivaldybės administracijos Jonavos 

miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2016-08-12), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ 

(2016-08-12), laikraštyje „Naujienos“ (2016-08-12), PAV dokumentų rengėjo – UAB „AV 

Consulting“ tinklalapyje: www.avcon.lt ir PŪV užsakovo – UAB „Eurochema“ tinklalapyje:  

www.euchema.lt. Su PAV programa buvo galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo – UAB „AV 

Consulting“ tinklalapyje: www.avcon.lt ir PŪV užsakovo – UAB „Eurochema“ tinklalapyje: 

www.euchema.lt 

            Aplinkos apsaugos agentūra 2016-08-17 savo tinklalapyje www.gamta.lt paskelbė 

visuomenei apie parengtą PAV programą.  

Suinteresuota visuomenė pasiūlymų dėl PAV programos nepateikė.  

 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Jonavos 

rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (2017-12-01), Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos Jonavos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2017-12-01), respublikiniame laikraštyje 

„Lietuvos žinios“ (2017-12-01), laikraštyje „Naujienos“ (2017-12-01), PAV dokumentų rengėjo – 

UAB „AV Consulting“ tinklalapyje: www.avcon.lt. Su PAV ataskaita buvo galima susipažinti 

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Jonavos miesto seniūnijoje, taip pat PAV dokumentų 

rengėjo internetiniame tinklalapyje: www.avcon.lt. 

 

            Viešas visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2017-12-18, 17.00 val., Jonavos 

rajono savivaldybės administracijos Jonavos miesto seniūnijos 115 kab., adresu Žeimių g. 13, Jonava. 

Viešajame susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo ir PŪV užsakovo atstovai. Suinteresuotos 

visuomenės atstovai į susirinkimą neatvyko. 

            Suinteresuota visuomenė pasiūlymų dėl PAV ataskaitos nepateikė. 

 

           Prašymų teikimo terminas  

           Iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. suinteresuota visuomenė turi teisę raštu pateikti prašymus 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai (Aplinkos 

apsaugos agentūrai) ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais.             
 


