
INFORMACIJA APIE GAUTĄ UAB „NERETA“ ROKIŠKIO 

RAJONO JUODYMO DURPIŲ TELKINYJE PLANUOJAMOS 

VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ  
 

2016-03-03 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Renata Avlasaitė, tel. 8 706 62017. 

 

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

UAB „Nereta“, Taikos g. 15-4, Juodupės mstl., Rokiškio r. Sav., LT -42465, tel. +370-612-

76897, el.paštas – alvydas@rekyva.lt. 

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

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  

UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, LT -08402, Vilnius, tel. 8 52 318 178, faks. 8 52 784 

455, el.paštas – gjmagma@gmail.com. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 

Juodymo durpių telkinio naudojimas. 

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

Rokiškio r. Sav.,  Rokiškio kaimiškojoje ir Pandėlio sen., Ribickio, Ginočių ir Kebelių 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 Kultūros ministerijos Panevėžio padalinys 2014-09-25 

raštu Nr. (9.38.-P)2P-502 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ pritarė PAV 

programai ir nurodė, kad PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja. 

2. Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-10-23 raštu Nr. V4-1725 „Dėl 

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

pastaba ir pageidauja pateikti PAV ataskaitą nagrinėti. 

Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-02-11 raštu Nr. V4-215 „Dėl 

Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos“ pritaria PAV ataskaitai. 

3. Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2014-09-24 raštu Nr. SD-5.25-2226 „Dėl UAB 

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

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2016-02-22 raštu Nr. SD-5.25-353 „Dėl UAB „GJ 

Magma“ pateiktos Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai.  

4. Panevėžio visuomenės sveikatos centras 2014-09-25 raštu Nr. S-(7.47.R)-3219 „Sprendimas dėl 

planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ pritarė planuojamai ūkinei veiklai pasirinktoje vietoje. 

Panevėžio visuomenės sveikatos centras 2016-01-25 raštu Nr. S-(7.53.R)-242 „Sprendimas dėl 

planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ pritarė planuojamai ūkinei veiklai pasirinktoje vietoje.  

5. Aplinkos apsaugos agentūra 2015-08-07 raštu Nr. (15.9)-A4-8715 „Dėl Rokiškio rajono 

Juodymo durpių telkinio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos 

tvirtinimo“ PAV programą patvirtino. 

 

Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Rokiškio kaimiškosios seniūnijos 

skelbimų lentoje (2014-08-20); Pandėlio seniūnijos skelbimų lentoje (2014-08-26); laikraštyje 

„Lietuvos žinios“ (2014-08-22), laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ (2014-08-23); Aplinkos apsaugos 

agentūros tinklalapyje (2014-08-20). 
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Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama 

Pandėlio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-11-18); Rokiškio kaimiškosios seniūnijos skelbimų 

lentoje (2015-11-18); laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2015-11-20), laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ 

(2015-11-21). Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2015-12-05 11
00 

val.Rokiškio 

rajono savivaldybės salėje, Respublikos g. 94, Rokiškis. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų 

rengėjas ir visuomenės atstovai. PAV dokumentų rengėjas iki viešo visuomenės susipažinimo su 

ataskaita susirinkimo, buvo gavęs suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PŪV.  

 

Prašymų teikimo terminas  

Iki 2016 m. kovo 18 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

apsaugos agentūrą ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos klausimais. 


